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Випускається за рішенням вченої ради ЦМО Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 6 від 18 травня 2017 р.).
Відповідальність за достовірність викладених фактів, аутентичність цитат,
правопис, стиль, а також правильність списку використаних джерел несуть
автори тез, включених до електронного збірника.
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.
Міжпредметні зв’язки: Тези ХХІ Міжнародної науково-практичної
конференції. 1–2 червня 2017 року. – Харків : Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна, 2017. – 120 с.
До електронного збірника включені тези доповідей і повідомлень, присвячені
теоретичним питанням мовознавства і практичним проблемам викладання мов у вищій
школі. Матеріали доповідей відображають досвід та інтереси науковців, викладачів
російської, української та інших мов як іноземних, сфокусовані переважно на актуальних
проблемах теорії та практики методики викладання мов у ВНЗ України, Росії, Польщі,
Китаю. Розглядаються психолого-педагогічні та лінгводидактичні особливості навчання
іноземних студентів в українських та закордонних освітніх закладах, місце міжкультурної
комунікації та етнокультурного змісту в освіті, міжпредметна координація, формування
професійної компетентності студентів; питання організації навчання, зокрема самостійної
роботи студентів, контролю знань української (російської) мови як іноземної. Висвітлено
теми, пов'язані з мультимедійними технологіями в сучасній освіті: створення курсів
дистанційного навчання, електронних підручників, словників, навчальних презентацій,
тестів; впровадження до навчання ресурсів Інтернет, новітніх технічних засобів.

© Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, 2017.
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ПРО ТРУДНОЩІ ВИВЧЕННЯ СЕМАНТИКИ ОДНОСКЛАДНИХ
СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ
Архипенко Л.М.
Україна, Харків, Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
Вивчення мови у взаємозв’язку з культурою народу — носія цієї мови —
безперечно є актуальним у сучасній лінгводидактиці. Починаючи вивчати
іноземну мову, будь-яка особа, перш за все, намагається опанувати певний
мінімум знань для ефективної участі у процесі комунікації. А вже згодом за
умови, що інтерес до вивчення мови не слабшає, вона прагне до отримання
цінних знань про культуру країни, мову якої вивчає. Не можна не погодитися
зі С. Тер-Мінасовою, яка називає мову дзеркалом культури, у якому
«відбивається не лише реальний світ, що оточує людину, не лише реальні
умови його життя, але й громадська самосвідомість народу, його менталітет,
національний характер, спосіб життя, традиції, звичаї, мораль, система
цінностей, світовідчуття, бачення світу» [2: 14]. Національний світогляд
знаходить відображення в мовних категоріях і реалізується на всіх мовних
рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному й синтаксичному.
Синтаксична система української мови містить два типи «полярних»
конструкцій — двоскладні, що функціонують також і в багатьох іноземних
мовах, та односкладні, що яскраво виражають українську мовну ментальність.
Особливі труднощі, на наш погляд, для іноземців, що вивчають українську
мову, може викликати засвоєння значень односкладних синтаксичних
конструкцій, наявних у мові українців. Передусім зазначимо, що зміст
структурного типу односкладних конструкцій — акцентована увага мовця
на логічному предикаті, що контрастує з інтерпретаційним значенням
двоскладних речень, які представляють один і той самий поняттєвий концепт
актуалізацією суб’єкта дії. Структура двоскладних і різних типів односкладних
конструкцій української мови дозволяє по-різному представити мовця —
суб’єкта мови. Порівняємо, наприклад, конструкції: Він читає / Читаю /
В аудиторії читають / У темряві не почитаєш / Мені не читається. Усі
ці речення по-різному передають семантику невизначеності суб’єкта, і мовець
обирає одну з них залежно від своїх комунікативних намірів. Необхідно
враховувати, що речення, з одного боку, називає ситуацію (функція
позначення), з іншого боку, оцінює цю ситуацію (функція відображення),
тобто має можливість не лише передавати референтний, об’єктивний зміст, але
й за допомогою формального мовного вираження інтерпретувати його.
Інтерпретаційний зміст речення виражається засобами різних мовних рівнів:
синтаксичним, морфологічним, лексичним.
Інтерпретаційне граматичне значення речення створюється граматичною
формою речення, але актуалізується його синонімічним потенціалом. Маючи
реєстр синонімічних засобів, мовець має можливість обрати саме те з них,
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значення якого найбільше відповідає його комунікативному завданню, оскільки
структурно-граматичні особливості речення дозволяють по-різному оцінювати
й представляти одну й ту саму позамовну ситуацію. Наприклад, ситуація
«суб’єкт і його стан» може репрезентуватися таким чином: Мені сумно —
акцентування уваги на стані суб’єкта; Я сумний — акцентування уваги на
суб’єктові та його стані в статиці; Я сумую — акцентування уваги на суб’єктові
та його стані, представленому дією. Вибір мовцем певних структур, їх мовна
актуалізація — можливість вибору конструкцій з наявного в мові
синонімічного ряду пов’язана з авторською інтенцією, яку розуміємо як зв’язок
семантичних функцій граматичних форм з намірами мовця, з комунікативними
цілями мисленнєвої діяльності. Носій мови на ґрунті мовної системи формує
мовленнєву систему, «змушуючи» семантику мовного знака стати виразником
інтернаціональності. Іноземцям більш зрозумілі двоскладні речення української
мови, структура яких містить два головні члени — підмет і присудок. Я працюю
/ Я нудьгую; Студент вчиться / Студент читає; Дівчина малює / Дівчина
спить тощо. Подібні конструкції є, наприклад, в англійській мові: I work та ін.
У двоскладній структурі англійського речення стан суб’єкта, як і в
українському, представлений як усвідомлений і контрольований.
Носій іншої мови — особа з іншим менталітетом — потребує роз’яснення
значення такого типу односкладних конструкцій. Семантика односкладних
конструкцій по-різному дозволяє представити суб’єкта мови — від більшої
визначеності до меншої, а іноді й невизначеності. Відповідно до міри
визначеності / невизначеності суб’єкта систему українських односкладних
речень можна представити в такій ієрархічній послідовності:
1 тип. Суб’єкт або сам говорить, або особу можна встановити. Для
вираження такого значення використовують означено-особові речення.
Працюю. Нудьгую. Йдіть, виконуйте наказ.
2 тип. Суб’єкт, який здійснює дію, не визначений, не зазначений через
його невідомість чи навмисне усунення з мови. Для вираження такого значення
використовуються неозначено-особові речення. Дія, названа в неозначеноособовому реченні, частіше за все стосується невизначеної кількості осіб
(У потягу сплять. У бібліотеці читають.), рідше — однієї особи (Йому з
пошти принесли посилку. Суб’єкт дії — кур’єр).
3 тип. Суб’єкт не один — їх багато; дія сприймається узагальнено як
властива будь-якій особі. Часто значення таких конструкцій ілюструють
фразою «Всі, у тому числі і я». Для вираження такого значення
використовуються узагальнено-особові речення: Коли багато турбот, не
понудьгуєш. Батьків не вибирають. Основна функція узагальнено-особових
конструкцій — образне вираження загальних суджень, сентенцій, що часто
втілюються в українських прислів’ях і приказках: Хоч вовком вий! Лежачого не
б’ють. Правди не сховаєш.
4 тип. Суб’єкт, як правило, невідомий. Дія або стан сприймаються
незалежно від активного діяча. Для вираження такого значення
використовуються безособові речення: Мені не працюється; Мені хочеться
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працювати; Мені нудно; У голові гуде та ін. Безособові речення (impersonal
sentences) є, наприклад, і в англійській мові, але їхня семантика не така широка,
як в українській. Безособові речення англійської мови не вживаються,
наприклад, на позначення стану людини, а вживаються на позначення
природних явищ: It is rains; It is hot; на позначення часу: It is late. Семантично
вони співвідносяться з такими самими типами українських безособових речень,
але їхня граматична структура двокомпонентна через обов’язкову граматичну
двоскладність синтаксичних конструкцій англійської мови. Обов’язкову
позицію підмета займає компонент it, що є формальним, «порожнім», таким, що
не передає зміст. It is cold — Холодно. Структура конструкції — безособова
форма головного члена речення й представлення суб’єкта в пасивній
перспективі реалізує значення «неволютивний стан суб’єкта», тобто стан, який
ніби охоплює суб’єкта поза його бажанням [1: 44–47].
Отже, схарактеризовані односкладні конструкції, які по-різному
представляють суб’єкт дії або стани, можуть викликати певні труднощі під час
їх засвоєння й використання студентами-іноземцями, що вивчають українську
мову як іноземну.
Список використаних джерел
1. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. — М.: Русские словари, 1997. —
С. 44–47.
2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. — М.:
Слово, 2000. — С. 14.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Бабакишиева Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Одним из основных направлений развития высшего образования является
воспитание высокообразованной активной личности способной к поиску и
самостоятельному решению проблем, развитие творческих способностей и
навыков самостоятельного научного познания, самообразования и
самореализации. Одна из основных задач образовательного процесса в высших
учебных заведениях − «научить студентов учиться», добывать знания
самостоятельно или с помощью преподавателя. Поэтому проблема
самостоятельной работы иностранных студентов на этапе довузовской
подготовки приобретает сегодня особую актуальность.
В научно-педагогической литературе понятие «самостоятельная работа»
толкуется
по-разному.
Так,
С. Архангельский
подчеркивает,
что
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самостоятельная работа вырабатывает у студентов установку на сознательное
систематическое получение новых знаний, является важным условием
организации и самодисциплины, важным средством педагогического
руководства и управления самостоятельной познавательной деятельностью [1].
По мнению других ученых, самостоятельную работу можно интерпретировать
как умение студента систематизировать, планировать, контролировать и
регулировать свою деятельность, свои действия без помощи и контроля
преподавателя [2: 135].
Считаем, что самостоятельная работа − это организованная и управляемая
преподавателем аудиторная и внеаудиторная деятельность студентов, которая
является основой формирования в сознании студента алгоритма
самостоятельной учебной деятельности. Ее можно также интерпретировать как
активное и целенаправленное изучение студентом учебного материала,
развитие и совершенствование его умений и навыков систематизировать,
планировать, контролировать и регулировать свою деятельность, свои действия
без помощи и контроля со стороны преподавателя. Она способствует
углублению и расширению знаний; формированию интереса к познавательной
деятельности; развитию познавательных способностей.
Кроме того, самостоятельная работа студентов является методом
обучения, способствующим самостоятельной работе с учебным материалом, с
научной информацией, а также обучающим основам самоорганизации и
самовоспитания, развивающим потребность в повышении своей квалификации.
Отметим, что особенности организации самостоятельной работы
иностранных студентов на этапе довузовской подготовки связаны с
недостаточным знанием русского языка, а также психологическими различиями
иностранных граждан, которые получают высшее образование в вузах
Украины. Самостоятельная работа позволяет иностранным студентам
приобрести навыки учебной, научной, познавательной и профессиональной
деятельности. Она необходима не только для освоения содержания отдельного
предмета, но и для формирования способности брать на себя ответственность,
самостоятельно решать проблему, находить конструктивные решения и выход
из проблемных ситуаций и прочее. Во время самостоятельной работы у
студентов-иностранцев формируются настойчивость, внимание, выдержка и
другие полезные качества, обеспечивается не только восприятие программного
материала, но и всестороннее развитие молодого человека как личности.
Обучение приемам самостоятельной работы иностранных студентов
следует проводить регулярно − во время всего срока обучения на
подготовительном факультете, в частности, первые месяцы обучения на
каждом аудиторном занятии под постоянным контролем преподавателя, а
дальше − под частичным контролем преподавателя. Роль преподавателя
заключается в поощрении иностранных студентов к обучению и
ориентировании их на то, что каждый из них должен иметь прочный фундамент
подготовки для дальнейшего обучения на основных факультетах. Поэтому с
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первых занятий студенты должны четко понимать, какие темы они будут
изучать, домашние задания необходимо выполнять в точно определенный срок.
Чтобы студенты могли успешно освоить и закрепить учебный материал,
преподаватель должен проделать значительную работу (подготовить бланки
заданий, учебно-методические пособия, электронные учебники, дистанционные
курсы). Кроме того, возникает и другая проблема: неумение и нежелание отдел
ьных иностранных студентов работать самостоятельно, что обусловлено, вопервых, расхождением между системами обучения Украины и их родины, вовторых, низкой мотивацией студентов иностранцев относительно получения ка
чественного образования. Такие студенты, обычно, имеют определенные жизне
нные установки и позиции. Высшее образование для них – необходимость,
определена планами на будущее. Они ориентированы на рациональное использ
ование времени, реально оценивают свои возможности, сосредоточены на осозн
ании пользы от обучения.
Таким образом, самостоятельная работа способствует более качественно
подготовке и повышению эффективности обучения иностранных студентов на
этапе довузовской подготовки. Кроме того, навыки самостоятельной работы по
могают студентам-иностранцам пополнять свои знания и в других сферах
учебно-познавательной деятельности.
Список использованных источников
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе: его закономерные основы и
методы: учеб.-метод. пособие / С.И. Архангельский. – М.: Высш. шк., 2001. – 368 с.
2. Дармограй В.М. Організація самостійної роботи першокурсників / В.М. Дармограй //
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. –
К.: Запоріжжя, 2003. – Вип. 27. – С. 134 – 138.

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Багузова А.С.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
імені М.І. Пирогова
У немовних ВНЗ існує проблема з недостатнім мотивуванням студентів
до вивчення іноземної мови. Це зумовлено, зокрема, високим рівнем
навантаження під час вивчання профільних дисциплін. Утім, розширення
Євросоюзу та активна інтеграція України у світову спільноту потребує якісного
знання англійської, що є міжнародною мовою спілкування. Саме тому важливо
знайти коректний підхід для заохочування студентів, що має велике культурне
та соціально-педагогічне значення.
Варто підкреслити, що мотивація до вивчення іноземної мови починає
формуватися в підлітків ще під час навчання у школі. Завдання викладача
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ВНЗ — підтримати достатній рівень мотивації та пояснити студенту, де і як він
зможе використати на практиці свої знання.
У своїй діяльності викладач має чітко розуміти цілі навчання у ВНЗ,
досконало вивчити вікові, соціальні та індивідуальні мотиви студентів,
аналізувати зміни в мотивації, регулярно оцінювати досягнення учнів та
відповідно планувати подальше навчання. Також викладач англійської мови має
бути психологом, щоб правильно визначати психотип студента та колективу та
підходити до процесу формування мотивів зважаючи на ці характеристики.
Вочевидь, викладач іноземної мови у ВНЗ повинен мати чітке уявлення
про професійну діяльність та перспективи підготовлених факультетами
майбутніх фахівців, тому на старших курсах за умови усвідомленого вибору
професійної орієнтації студентів такі види роботи, як діалоги зі спеціальності,
засідання експертних груп, форуми, різні рольові ігри повинні увійти до складу
регулярних вправ на основі професійних ситуацій, що сприяло б реалізації вже
накопиченої лексики і граматики в різноманітних ситуаціях, наближених до
реальності.
Зі всього вищевикладеного можна зробити висновок, що під час вивчення
іноземної мови у ВНЗ ефективність навчання зростає і створюються оптимальні
умови для практичного оволодіння мовою, якщо в процесі навчання:
1) викладач враховує інтереси і вимоги учнів, динаміку їхнього мислення;
2) врахована мотивація студентів, що зумовлена, перш за все,
професійним пізнавальним інтересом;
3) на основі комунікативно-орієнтованого навчання здійснюється
взаємозалежне навчання аудіювання, говоріння, читання й письма;
4) навчальний аудіоматеріал є цікавим, інформативним, жанрово
різноманітним, із залученням відеоматеріалів, подання такого матеріалу є
дозованим, з подальшими різноманітними вправами;
5) Процес навчання іноземної мови становить інтерактивну творчість
викладача і студентів на тлі систематичних оцінок і заохочення успіхів учнів.

ЛОГИКО-СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА СЮЖЕТНОГО ТЕКСТА
В ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ
Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет
По мнению большинства методистов, свойствами, которыми в
обязательном порядке должны обладать учебные тексты, являются их лексикограмматическая
доступность,
учебно-методическая
целесообразность,
смысловая цельность, логичность изложения, законченность, интересность,
актуальность, а также культурологическая и страноведческая ценность [1: 45–
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46], [2: 77–78].
К тому же, если учебные тексты используются как средство для
выработки и развития речевых навыков и умений, предпочтение, по мнению
специалистов, следует отдавать тем из них, которые имеют небольшой объем,
законченный сюжет, а также четкое логико-смысловое строение, допускающее
творческую интерпретацию содержания.
Следует признать, что текстов, отвечающих данным критериям и при этом
адаптированных к возможностям студентов начального уровня овладения
языком, в современной учебной литературе немного. На то есть объективные
причины, которые связаны прежде всего с практически полным отсутствием в
начале обучения у учащегося нужной грамматической компетенции, умений и
навыков чтения и говорения.
Именно поэтому преподаватели русского языка как иностранного вполне
сознательно прибегают к использованию текстов типа: «Моя семья», «Моя
комната», «Мой родной город», «Мой день», «Моя учеба в университете» и
другим с подобной «личностной» тематикой. Такие тексты позволяют
обучаемому поступательно овладевать речевыми умениями и навыками и
продуцировать собственные высказывания на заданную тему.
При всех преимуществах данного методического приема он имеет весьма
существенный недостаток, заключающийся в отсутствии творческого начала
при построении высказывания по предлагаемому образцу. Однообразие
подобных текстов, ограниченность их лексического наполнения и
используемых лексико-синтаксических конструкций ведут к снижению
мотивационного компонента, и, как следствие, к утрате интереса не только к
овладению языком, но и учебе в целом.
Для полноценного формирования коммуникативной компетенции
студента, развития его речевых навыков следует уже на начальном этапе
обучения постепенно отходить от стандартной тематики учебных текстов. Для
этого целесообразно использовать сюжетные тексты небольшого объема с
эмоциональной составляющей. В них поощряются либо, напротив, осуждаются
различные характерологические качества человеческой личности, а именно:
справедливость, честность, благородство, скромность, смелость, чуткость,
трудолюбие, вежливость, долг, зависть, скупость, алчность, гордыня, эгоизм,
лень, страх, гнев и другие.
Источником таких текстов является, по нашему мнению, народный
фольклор, причем не обязательно русский или украинский. Вполне допустим и
переводной, так как он позволяет учитывать этническую принадлежность и
страну происхождения студента.
На начальном этапе овладения языком одним из жанров, наиболее
эффективно обеспечивающим обучение говорению, являются притчи и сказки.
Тексты сказок, как правило, представляют собой «многослойное» и достаточно
четко структурированное образование, что позволяет проводить полиаспектную
интерпретацию их содержательной стороны.
По нашему мнению, данный подход находится в русле концепции
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известного ученого-методиста Е.И. Пассова и его коллег, которые полагают, что
«целью образования может считаться только homo moralis — человек
моральный, духовный» [3: 19]. Предлагаемый методический прием, то есть
использование в учебном процессе сюжетных текстов нравственного характера,
содержательно соответствует, как показывает практика, доминирующему в
современной высшей школе принципу — приоритету духовности в
образовании.
Список использованных источников
1. Акишина А. А. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностранного /
А. А. Акишина, О. Е. Каган. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Рус. яз. Курсы, 2002. — 256 с.
2. Арутюнов А. Р. Теория и практика создания учебника русского языка для иностранцев. —
М.: Рус. яз., 1990. — 167 с.
3. Пассов Е. И., Кибирева Л. В., Колларова Э. Концепция коммуникативного иноязычного
образования (теория и ее реализация). Методическое пособие для русистов / Е. И. Пассов,
Л. В. Кибирева, Э. Колларова. — СПб: «Златоуст», 2007. — 200 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДВУЗЕ
Бермас Л.И., Бермас А.Н.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Профессионально ориентированное обучение иностранному языку в
медицинском вузе находится в тесной взаимосвязи с обучением специальным
учебным дисциплинам. Студенты обучаются иностранному языку в процессе
приобретения профессиональных знаний.
Целью обучения является развитие умений и навыков, необходимых как
для чтения и понимания оригинальной медицинской литературы, так и для
устного общения, а также помочь студентам-медикам овладеть
профессиональной терминологией, подготовить их к чтению и пониманию
специальной медицинской терминологии, развить навыки свободного владения
разговорным немецким языком в пределах своей специальности, обучить их
методам перевода, способствовать развитию навыков самостоятельной работы
и дальнейшему увеличению активного словарного запаса, формированию
языковой компетентности.
Учебные тексты подобраны с учетом основных направлений
деятельности медиков.
Это такие темы, как «Дыхательная система», «Пищеварительная
система», «Нервная система», «Эндокринная система», «Органы чувств»,
«Беременность» и другие.
На занятиях проводится активная работа по усвоению лексического
минимума посредством предтекстовых упражнений. После проработки текста и
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ответов на вопросы студенты работают с ситуативными заданиями. Большой
интерес вызывают ролевые игры «Врач – пациент».
Благодаря этому усваивается лексический и грамматический материал,
вырабатывается умение высказывать собственное суждение, стимулируется
интерес к изучению иностранного языка.
Успешность обучения иностранному языку во многом зависит от мотивов
его изучения. В качестве внешних мотивов выделяется возможность
применения языка в практической деятельности в соответствии с
коммуникативными потребностями личности [2: 22]. Профессионально
ориентированное обучение развивает стремление к самостоятельности,
уверенности, ответственности, умение жить и работать в новых современных
условиях.
Список использованных источников
1. Ефремова Н.В. Медицинский текст в когнитивно-дискурсивном аспекте / Н.В. Ефремова //
Теория и практика науки третьего тысячелетия. – Уфа, 2014. – С. 42 – 44.
2. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного / А.Н. Щукин. – М.:
Высш. шк., 2003. – 334 с.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖАНРА БЕСЕДЫ НА ОБЩИЕ ТЕМЫ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)
Билык Е.Н., Брагина Т.М.
Украина, Харьков, Харьковская государственная академия культуры
Скубиёва Е.Н.
Россия, Барнаул, Алтайский государственный технический университет
Понятие «речевой жанр» является одним из актуальных аспектов
современных исследований, так как владение набором основных речевых
жанров выступает важной составляющей коммуникативного поведения, одним
из показателей речевой компетентности, статусных характеристик не только
носителя языка, но и представителя иноязычной аудитории. В современном
языкознании специфика речевых жанров в различных сферах речевой
коммуникации исследуются в связи с коммуникативными ситуациями,
языковой личностью человека (В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев, К.Ф. Седов,
Я.Т. Рытникова, Т.В. Шмелёва и др.). Речевой жанр является своеобразной
подсказкой собеседнику, так как репертуар речевых жанров носителей языка
отличается преимущественно количеством усвоенных жанровых моделей в
процессе речевого развития личности. Жанр обобщает речевые стереотипы,
которые складывались в определенной коммуникативной ситуации, выступает
одним из механизмов экспликации мысли, помогает упорядочить речевой
поток
и
служит
обеспечению
взаимопонимания
коммуникантов.
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Жанровоориентированный подход в обучении иностранному языку становится
все более популярным в современной практике обучения речевой деятельности.
Необходимо таким образом моделировать речевой процесс в иноязычной
аудитории, чтобы в него гармонично вписывалась система жанров.
Согласно М.М. Бахтину, речевые жанры – это высказывания, которые
характеризуются предметно-смысловой исчерпанностью, речевым замыслом и
типической композиционно-жанровой формой воплощения [1: 269]. Они имеют
границы, устанавливаемые сменой речевых субъектов, и отражают цели и
условия общения. Речевой жанр осмысляется как модель определённого типа
текста, и язык является правилом, по которому устанавливается соответствие
между формой текста и его содержанием. Люди говорят уже созданными
жанрами, а не придумывают их в момент речи. Многообразие жанров
определяется тем, что они различны в зависимости от коммуникативной
ситуации, от взаимоотношений собеседников: наряду со стандартными
жанрами (приветствие, прощание, благодарность, поздравление и т.п.)
существуют более свободные и творческие жанры (семейная беседа, дружеская
беседа, беседа на общие темы).
Изучению жанра беседы посвящены работы В.В. Дементьева,
Я.Т. Рытниковой, И.А. Стернина. Исследуя такие его разновидности, как
светская и семейная беседа, они выделяют жанр беседы на общие темы, но не
подвергают названный жанр глубокому изучению. Беседа на общие темы
ориентирована на становление и развитие контакта, так как очень часто
собеседники недостаточно знают друг друга, а ситуация диктует им
необходимость дальнейшего взаимодействия. Жанр беседы на общие темы не
является внешним условием коммуникации, которое говорящие соблюдают в
речевой деятельности, он присутствует в их сознании как типическое
нормативное целое и даёт возможность овладеть коммуникативным идеалом –
основополагающим правилом коммуникации на этом языке в рамках данной
культуры, которое разделяется всеми носителями языка.
Продемонстрировать
реальные
коммуникативные
ситуации
и
прокомментировать их в условиях обучения помогает работа с
аудиовизуальными текстами, представляющими образцы речевого жанра
беседы на общие темы. В частности, предлагаем для такой работы использовать
фрагменты художественных фильмов современных украинских режиссеров,
таким образом знакомя иностранных студентов не только с жанром беседы на
общие темы, но и с реалиями украинского социума. Одним из таких
художественных фильмов является картина А. Дончика «Украденное счастье»
(2005 г.), снятая по мотивам произведения И. Франка. Эта киноинтерпретациия
помещает героев в контекст реалий современного карпатского села. Однако
эффективная, с точки зрения обучения языку и культуре, работа с
аудиовизуальными материалами требует создания определённой системы
упражнений. Традиционная поэтапная работа с фильмом, на которую
опираются все методисты, проводится в три этапа [2]:1) подготовительный
(мобилизация знаний, введение языкового и страноведческого материала);
12

2) просмотр фрагмента фильма, имитирование диалогов с экрана (отдельных
фрагментов) с целевой установкой на употребление отдельных лексикограмматических образцов; 3) обсуждение фильма (после демонстрации).
На первом этапе преподаватель знакомит студентов с жанром беседы,
указывает на возможную тематику беседы на общие темы, отмечает запретные
темы, рассказывает о способах перевода разговора на другую тему.
Изучение жанра беседы на общие темы с помощью аудиовизуальных
средств, обладающих большой информативностью и динамизмом изображения,
показал, что обучение устной речи на основе синтеза звуковых и зрительных
восприятий способствует выработке навыков употребления определённого
жанра речи. Предметное и языковое содержание работы с кинофильмом при
учёте требования направленности на организацию межкультурного
взаимодействия позволило студентам расширить свои представления о жанре
беседы на общие темы, овладеть названным жанром, больше узнать об
украинской культуре, истории и украинском национальном характере. Хотя для
работы с кинофильмом потребовалось несколько занятий, предложенная
система упражнений позволила максимально эффективно усвоить лексикограмматический материал и овладеть жанром беседы на общие темы.
Список использованных источников
1. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин // Собрание сочинений. – Т. 5.
Работы 40-х – начала 60-х гг. – Москва: Русские словари, 1997. – С. 159–206.
2. Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства / Г.Г. Городилова. – Москва, 1979.
– 208 с.

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОВОРЕНИЯ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
ОБУЧЕНИЯ БАЗОВОМУ ОБЩЕЛИТЕРАТУРНОМУ ЯЗЫКУ
Богуславская Л.Ф., Корбут Л.Н.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный медицинский
университет
Организация учебного процесса в вузах Украины четко структурирована
в соответствии с кредитно-трансферной системой обучения.
Это касается преподавания неродного языка иностранным студентам.
Нами были определены конкретные задачи общения в актуальных для
иностранных студентов ситуациях, речевые действия-интенции и способы их
реализации. Мы исходим из того, что содержание обучения должно быть
ориентировано на последовательное формирование коммуникативных
способностей, позволяющих:
 удовлетворять жизненные потребности;
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 устанавливать и поддерживать межличностные отношения с
носителями языка в стандартных ситуациях как повседневного, так и учебнобытового и социокультурного общения;
 решать практические задачи при самоидентификации, знакомстве, в
учебной деятельности, для сообщения или запроса информации о досуге,
интересах и др.
Работа по модулям общелитературного языка закладывает основы
знаний-знакомств, знаний-репродукций и подводит иностранных студентов к
переходу на аспект профессионального общения «Врач – больной».
Тестовый
контроль
говорения
завершает
этап
обучения
общелитературному языку. Он призван проверить уровень сформированности
коммуникативных умений и навыков устного общения, которые необходимы
для решения практических задач общения в учебной, деловой, социальной и
культурной сферах.
Каждому
тестируемому
студенту
предлагаются
конкретные
коммуникативные задачи, реализуемые в диалогической и монологической
речи. Тестовые материалы многовариантны и состоят из 5 заданий:
– задания №№ 1, 2 – проверка уровня развития диалогической речи:
соответствие
речевого
поведения
заданной ситуации общения,
понимание инициативных реплик собеседника и
адекватность реакции на них (задание № 1), а
также умение предъявлять инициативную
реплику в стереотипном диалоге;
– задание № 3
– контроль понимания при чтении «про себя»
ситуации и умения построить микромонолог с
оценкой, выводом, выражением собственного
отношения к заданной ситуацией проблематике;
– задание № 4
– проверка умения завершать высказывание по
заданному началу с использованием лексикограмматических средств и способов структурносмысловой
организации
сложных
синтаксических конструкций с союзами и
союзными словами;
– задание № 5
– беседа с преподавателем по теме «О себе»
(вопросно-ответные задания).
В соответствии с разработанными критериями оценивания теста по
говорению учитываются:
 адекватность решения коммуникативной задачи;
 адекватность выбора речевых средств для достижения цели общения;
 правильность языкового оформления как диалога, так и
монолога (лексический выбор, грамматика, интонация);
 темп речи и сформированность произносительных навыков (с
учетом сугубо индивидуальных особенностей участника тестирования).
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Мы сочли целесообразным отнести к ошибкам лексико-грамматического
оформления высказывания только такие, которые затрудняют понимание либо
искажают смысловую сторону и нарушают коммуникацию. Ошибки,
выходящие за рамки языковой компетенции, во внимание не принимаются. Но
за оригинальность и нестандартность решения коммуникативной задачи
возможно получение дополнительных баллов.
Таким образом, тестовый контроль знаний, умений и навыков говорения
даёт возможность объективной оценки подготовленности студентов к усвоению
новых знаний – трансформаций в сфере профессионально-ориентированной
коммуникации «Врач – больной».

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Формування та розвиток навичок комунікативно-мовленнєвої діяльності
іноземних студентів відбувається у процесі виконання мовних дій на основі їх
поступового ускладнення з використанням мовних засобів: фонетичних,
граматичних, інтонаційних і лексичних.
В умовах навчання іноземних студентів в українських вищих навчальних
закладах цей набір мовних засобів забезпечує формування міцних мовних
навичок, без яких їхня мова не може бути нормативною. Більш того,
формування міцних мовних навичок іноземних студентів можливе тільки в
тому випадку, коли ця робота тісно пов’язана із загальним процесом
породження висловлювання (у нашому випадку — забезпечення комфортного
існування в навчальному середовищі), інакше вона буде абсолютно
непродуктивною.
Серед
основних
психолінгвістичних
передумов
формування
комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів можна виділити:
• цілеспрямованість у досягненні навчальних цілей, що передбачає
орієнтацію на кінцевий результат, тобто можливість спілкування в системі
взаємодії «викладач — студент», «студент — викладач», «студент — студент»;
• існування в іноземних студентів внутрішньої мотивації, яка неможлива
без значущої для студента пізнавально-комунікативної потреби;
• наявність зовнішньої установки на активну мовну діяльність, яку
забезпечує, стимулює, організовує й спрямовує, у першу чергу, викладач мови.
Навички та вміння комунікативно-мовленнєвої діяльності набуваються в
основному за рахунок частого повторення однієї й тієї самої мовної діяльності,
що досягається за рахунок автоматизованого виконання звичних, завчених у
результаті багаторазових вправ, дій. Такий механізм дозволяє забезпечити
15

довгострокове запам’ятовування великої кількості словесних асоціацій і є
найбільш продуктивним у той момент, коли навчальний матеріал починає
забуватися.
Важливим у цьому процесі є й такий чинник, як міцність засвоєння
навичок комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів.
Установлено, що не всі комунікативно-мовленнєві дії можна довести до
автоматизму через їхню варіативність і незначну повторюваність.
У навчальному процесі ці навички набагато краще виробляються,
відновлюються й утримуються в пам’яті іноземних студентів при осмисленні та
розумінні багаторазово повторюваних мовних дій [1: 17]. Однак, як вважає
О.О. Леонтьєв, правильно сформовані комунікативно-мовні навички легко
реалізуються в різних мовних ситуаціях тільки тоді, коли вони були сформовані
в умовах, максимально наближених до реальних [2: 30].
Велику роль у формуванні комунікативно-мовленнєвої діяльності
іноземних студентів відіграє їхня активність у навчальному процесі. Одним з
таких механізмів є мотиваційне підтримування пізнавального інтересу, без чого
в принципі неможлива сама навчально-пізнавальна діяльність.
І, нарешті, формування та розвиток навичок комунікативно-мовленнєвої
діяльності іноземних студентів прямо залежить від організації й управління
навчальною діяльністю. І в цьому головна роль належить безпосередньо
викладачеві мови. Саме викладач зобов’язаний правильно передбачити,
організувати і скорегувати навчальну діяльність іноземного студента з
наданням йому максимуму самостійності у виборі форм і видів комунікативномовленнєвої діяльності. У цьому випадку до особистості викладача мови
висуваються досить високі вимоги у плані його професійної компетентності,
дидактичності, комунікативної компетенції та загальної культури поведінки.
Йому повинно бути притаманне вміння бути одночасно партнером і
викладачем, що спрямовує мовне спілкування.
Таким чином, неможливо забезпечити успішне формування та розвиток
навичок комунікативно-мовленнєвої діяльності іноземних студентів не тільки в
навчальній, а й інших сферах комунікації без кваліфікованої, цілеспрямованої
та систематичної роботи.
Список використаних джерел
1. Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам / Б. В. Беляев. — М.:
Просвещение, 1965. — 227 с.
2. Леонтьев А. А. Некоторые психолингвистические аспекты начального этапа процесса
овладения языком / А. А. Леонтьев // Вопросы обучения русскому языку иностранцев на
начальном этапе. — М. : МГУ, 1971. — С. 29–39.
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КЛЮЧОВІ МЕТАФОРИ У ВИКЛАДАННІ «ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ»: МІЖПРЕДМЕТНА КООРДИНАЦІЯ
Бондаренко Г.А., Кутья О.А.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Тривалий час метафори вважалися виключно стилістичною проблемою,
зараз науковці з різних галузей науки сприймають метафори як критичний
компонент щоденної і спеціалізованої мови та, найголовніше, як
фундаментальний механізм людських концептуалізацій світу. Свідоме
застосування метафор у викладанні мови було розпочато приблизно тридцять
років тому. Зараз їх вивчення знаходиться в парадигмі когнітивної лінгвістики.
По мірі того, як все більше дослідників починають цікавитися метафорами й
наголошувати на ролі метафор майже у всіх аспектах мовної комунікації,
доцільно розглянути цінність метафор й під час вивчення немовних предметів
студентами-іноземцями.
Перш за все необхідно констатувати, що ми погоджуємося з поглядом
лінгвіста Джорджа Лакоффа і філософа Марка Джонсона, які перші розширили
сутність поняття «метафора»: «Суть метафори полягає в розумінні і
переживанні одного типу речей у термінах мови». У цьому контексті ситуація
ускладнюється тим, що студентам доводиться з’ясовувати сенси в термінах
іншої / нерідної / іноземної мови.
На прикладі курсу «Історія української культури» можемо простежити
вплив метафор на процес вивчення студентами іноземної мови (в даному
випадку української чи російської мови). Власне, добре відомо, що вивчення
іноземної мови суттєво полегшується в тому випадку, коли студент краще
розуміє відповідну культуру й, тим більше, знаходить спільні риси зі своєю
рідною культурою. В. Вжосек висловив тезу про «культурне приписування»,
сутність якого полягає в тім, що «по один бік пізнання є культура, що пізнає, а
по другий, тобто по «той бік», перебуває досліджувана культура». Цей же
дослідник звернув увагу на роль метафор у цьому процесі [1].
У контексті курсу «Історія української культури» для іноземних студентів
ми розглядаємо метафору саме як інструмент зближення культур, і на цьому
ґрунті відбувається оволодіння мовою. Зокрема, під час вивчення курсу
«Історія української культури» метафори набувають системотворчих функцій.
Кожне заняття будується на основі 3–5 метафор. Так, на першому занятті, коли
йдеться про завдання курсу, розмова відбувається навколо такої бінарної
опозиції, як «конфронтація — взаємодія». Ясна річ, що наголошується на
цінності кожної культури та користі від взаємозбагачення культур. У
подальшому відбувається знайомство студентів із особливостями української
історії та культури, але при цьому використовуються ті метафори, які
дозволяють гармонізувати нові уявлення з усталеними («стиль епохи»,
«історико-культурні регіони», «еволюція культури»). Наголошується, що
українська культура відрізняється різноманітністю, що вона постала як
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результат взаємодії багатьох народів. Опановують студенти й спеціальні
поняття: історичні (середньовіччя, літописи, козацтво), соціологічні (стан,
спільнота, ідентичність, соціальні відносини), політологічні (парламентськопрезидентська держава, конституція, декларація), історико-культурні (бароко,
мозаїка, ікона), специфічні поняття місцевої культури (бандурист, гопак,
вертеп). Утім, кожного разу наголос робиться на тому, що ці поняття фактично
є характеристиками таких метафор, як «розмаїття культури», «культурний код»,
«менталітет» та ін.
Таким чином, метафори виконують важливі евристичні функції й
полегшують засвоєння нової мови. Разом із тим, обираючи ключові метафори,
викладачі повинні також ураховувати культурний і лінгвістичний фон
студентів, мету та завдання дисципліни, конкретну тему заняття.
Список використаних джерел
1. Вжосек В. Історія — Культура — Метафора. Про історичне мислення / В. Вжосек. — К :
Ніка-Центр, 2012. — 292 с.
2. Lakoff George, Johnson Mark. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago :
University of Chicago Press, 2003. — 191 p.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ХИМИИ С УЧЕТОМ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Борисова А.А., Пилюгина И.С., Аксенова Е.Ф.
Украина, Харьков, Харьковский государственный университет питания
и торговли
Реализация межпредметных связей на начальном этапе обучения
иностранных студентов подготовительных факультетов ВУЗов Украины
является действенным инструментом улучшения качества подготовки по всем
дисциплинам, что подтверждается как эмпирически, так и на основании
анализа литературных источников 1.
В Харьковском государственном университете питания и торговли
имплементация междисциплинарных связей является одной из задач, которую
ставят перед собой преподаватели русского языка и химии с целью повышения
уровня довузовской подготовки по химии будущих специалистов медикобиологического и инженерно-технического профилей. Известно, что учебнопрофессиональную сферу общения при изучении естественных дисциплин, в
том числе и химии, на подготовительном факультете обеспечивает научный
стиль речи. А это, в свою очередь, предполагает обучение соответствующей
лексике и терминам. Ключевая роль при этом отводится соблюдению единого
языкового режима. Преподаватель химии на каждом этапе обучения обязательно
учитывает уровень знаний русского языка конкретного иностранного студента, а
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преподаватель русского языка на занятиях по научному стилю речи всегда
учитывает специфику химии.
Первый этап работы предполагал координацию календарно-тематических
планов по русскому языку и химии, а также отбор и разграничение лексикограмматического материала языка специальности по этапам обучения. Исходя
из учебных планов, на подготовительном факультете в группе медикобиологического направления химия вводится на шестой неделе обучения, а в
группе инженерно-технического профиля преподавание химии начинается с
восьмой. Поэтому с пятой недели обучения преподаватель русского языка
начинает вводно-предметный курс по научному стилю речи.
На начальном этапе обучения преподаватель русского языка
отрабатывает определенный лексико-грамматический материал в составе
основных грамматических и синтаксических конструкций, адаптированных
микротекстов. При этом особое внимание уделяется развитию у иностранных
студентов навыков и умений смыслового анализа текста, построения связного
высказывания с использованием слов-терминов. Контроль знаний студентов
осуществляется с помощью устного опроса и тестирования.
При построении занятий преподаватель химии отбирает необходимый
лексический минимум, которым владеют иностранные студенты, и учитывает
его (табл. 1). В начале занятия студентам предлагается список терминов и
понятий, которые будут использоваться, с переводом на родной язык
обучаемых, а также тезисный план. Для оказания помощи иностранным
студентам в изучении теоретического материала дисциплины изданы
методические указания по общей химии.
Таблица 1
Образцы межпредметных связей
(на примере занятий по русскому языку и химии)
Тема занятия по
русскому языку

Тема занятия
по химии

Выражение
значения места

Растворы

Предложный
падеж имен
существительных

Творительный
падеж имен
существительных

Основания

Примеры упражнений по химии
Вместо точек вставьте слова: над ≠ под чем?
В формуле для расчета молярной концентрации
в числителе (… чертой) указано количество
растворенного вещества, а в знаменателе (…
чертой) — объем раствора.
Ответьте на вопросы, используя в нужном
падеже существительные, данные в скобках.
В каких единицах выражают массовую долю
растворенного вещества? (проценты)
В каких единицах выражают молярную
концентрацию? (мольл)
Ответьте на вопрос, используя слова, данные
в скобках.
С чем реагирует растворимое основание?
(соль, кислотный оксид, кислота)
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Текущий и итоговый контроль знаний по химии проводится с помощью
тестирования (табл. 2).
Таблица 2
Образцы межпредметных связей на этапе контроля знаний
Грамматическая конструкция
Что (И.п.)

Что (И.п.)

 это что (И.п.)

содержит что (В.п.)

Примеры тестовых заданий
Натрий — это …:
а) активный металл, сильный восстановитель;
б) малоактивный металл;
в) активный неметалл, сильный окислитель;
г) химически инертный металл.
Молекула воды H2O содержит:
а) два атома водорода и два атома кислорода;
б) два атома водорода и один атом кислорода;
в) один атом водорода и два атома кислорода;
г) два атома одного химического элемента.

Результаты обучения иностранных студентов химии систематически
обсуждаются с преподавателем русского языка, после чего вносятся
коррективы в последующую организацию учебного процесса.
Список использованных источников
1. Шевчук Т. И. Межпредметные связи как педагогическая проблема, их место в системе
преподавания языков в вузе  Т. И. Шевчук  Преподавание языков в высших учебных
заведениях на современном этапе. Межпредметные связи: Тезисы XV Междунар. науч.практ. конф. 24 июня 2011 г. — Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. — С. 372–
374.

ВИКОРИСТАННЯ КОРОТКОМЕТРАЖНИХ ФІЛЬМІВ У ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Бочарникова Т.Ф.
Україна, Харків, Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»
З кінця 60-х років минулого століття фільми й відеофільми активно
використовувалися у процесі викладання іноземних мов. Аргументи «за» і
«проти» щодо залучення цих медійних засобів загальновідомі. Проте робота з
фільмами на практичних заняттях з іноземної мови проводиться досить рідко
порівняно із використанням підручників. Тим часом докорінно змінилися цілі
викладання іноземної мови: центр ваги змістився з формування комунікативної
компетенції убік формування міжкультурної комунікативної компетенції. У
досягненні цієї мети важливу роль відіграє розуміння побаченого й почутого
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автентичного матеріалу. Застосування відео в навчанні іноземної мови
ґрунтується на одному з основних методичних принципів – принципові
наочності.
Під час перегляду фільмів у студентській групі формується атмосфера
спільної пізнавальної діяльності. Студенти стають більш активними. Для того
щоб зрозуміти зміст фільму, їм необхідно прикласти певні зусилля. Різні канали
надходження інформації (слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно
впливають на міцність засвоєння країнознавчого, граматичного та мовного
матеріалу. Чому короткометражні фільми й серіали більше підходять для
роботи в аудиторії? Традиційно студенти з натхненням сприймають новину про
те, що на занятті вони будуть дивитися фільм іноземною мовою. Однак у
розпорядженні викладача, як правило, недостатньо часу для перегляду й
подальшої роботи з повнометражним фільмом. Його доводиться переривати,
переносити перегляд на наступні заняття, у результаті чого часто забувається
сюжетна лінія. Саме тому короткометражні фільми або короткі серії чудово
вписуються в часові межі занять. Серіали тримають аудиторію в напрузі,
викликають бажання дізнатися продовження історії. Під час перегляду
короткометражних фільмів і серіалів студенти наочно спостерігають за
манерою мовлення акторів. При цьому полегшується розуміння незнайомих
слів, краще засвоюється вербальна й невербальна інформація, запам'ятовується
країнознавча інформація. Проте робота з фільмами передбачає кропітку роботу,
адже перед переглядом необхідно провести вступну бесіду, розібрати ключові
слова, виконати вправи на закріплення необхідної лексики. Для економії часу в
аудиторії їх можна виконати вдома, а перевірити й обговорити – перед
переглядом фільму в аудиторії. Під час перегляду короткометражних фільмів
загальноприйнята така послідовність завдань:
– перед переглядом фільму виконуються завдання «за прогнозом», робляться
припущення щодо головних героїв, передісторії з назви фільму, тобто готується
контекст;
– під час перегляду фільму можна перервати його на цікавому місці й
поцікавитися, як далі буде розвиватися дія; більш детально зайнятися якоюсь
окремою частиною фільму; описати дійових осіб; відповісти на конкретні
питання; дати завдання на спостережливість (вони можуть бути як простими,
так і складними);
– після
перегляду
фільму
виконуються
завдання
на
розуміння:
питання/відповіді (правильні – неправильні твердження), зіставлення кадрів з
фільму й написів, відповіді на запитання за змістом фільму, опис дійових осіб,
виконання лексичних завдань тощо. На третьому етапі ефективним є і такий
метод, як рольові ігри, в основі яких лежать сюжет або ситуації з фільму. Ще
однією формою роботи на останньому етапі є написання невеликого
критичного відгуку про переглянутий фільм або фрагмент, з висловлюванням
своїх суб'єктивних вражень, думок про гру акторів, монтаж, мізансцени,
динаміку та музичний супровід.
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На нашу думку, використання фільмів, особливо короткометражних, на
заняттях з іноземної мови дозволяє керувати увагою як кожного студента, так і
цілої групи, впливати на обсяг довготривалої пам'яті та збільшення міцності
запам'ятовування, емоційно впливати на них і підвищувати мотивацію до
навчання, що, у свою чергу, сприяє інтенсифікації навчального процесу та
створює сприятливі умови для формування комунікативної компетенції
студентів.

ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
В КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЯХ
Боченков А.И., Седьмая Е.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Овладение языком страны обучения как средством получения знаний в
области изучаемой специальности — основная задача, стоящая перед каждым
иностранным студентом.
Однако изучение языка только на материале учебно-профессиональной
сферы не позволяет людям, живущим и обучающимся в неродной языковой
среде, в достаточной степени овладеть им как средством коммуникации в
других сферах жизнедеятельности. В связи с этим возникает необходимость
включения в программу обучения русскому языку сфер, приближающих
содержание обучения к реальному общению, что отвечает коммуникативным
потребностям студентов и повышает их мотивацию к приобретению навыков,
которые они смогут использовать в различных типичных ситуациях
повседневного общения.
На продвинутом этапе преследуются, в основном, сугубо практические
цели:
овладение
научным
стилем
речи,
усвоение
специальной
терминологической лексики, а обучение студентов монологической и
диалогической речи осуществляется, как правило, на ситуациях из сферы
учебно-профессионального общения.
Таким образом, словарь студентов медицинского факультета русской
формы обучения ограничен книжной лексикой по специальности. Обучению же
разговорной речи, активизации слов и выражений, употребляющихся в
различных ситуациях повседневной жизни, уделяется значительно меньше
времени.
Иностранные студенты английской формы обучения имеют
ограниченный круг общения с носителями русского языка и часто испытывают
трудности при решении вопросов в различных сферах жизнедеятельности. В
связи с этим возникает необходимость введения в содержание обучения и
других сфер общения. К ним можно отнести такие сферы речевого общения,
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как 1) социально-бытовая; 2) учебно-организационная; 3) административноправовая; 4) социально-культурная.
Данным сферам общения соответствуют разработанные разговорные
темы, которые удовлетворяют коммуникативным потребностям студентов и
позволяют развивать навыки разговорной речи. В качестве примера можно
привести такие темы, как «В иностранном отделе», «В деканате»
(административно-правовая и административно-бытовая сферы), «В аптеке»,
«В супермаркете» (социально-бытовая сфера), «В университетской
библиотеке», «Мой рабочий день» (учебно-научная сфера), «Экскурсия в музей
ХНУ», «В театре», «Знакомство» (социально-культурная сфера) и др.
Задача преподавателя при работе над данными темами состоит не только
в том, чтобы снабдить студентов необходимой информацией, но и
стимулировать их к совершению речевых действий в определенных ситуациях,
повышать мотивационную активность студентов при вступлении в реальное
общение.
Предлагаемые для речевого общения темы включают в себя тексты,
содержащие материал для обсуждения и дискуссии, а также вопросы для
построения собственного высказывания.
Первым этапом работы над темой, как правило, является чтение или
прослушивание текста. На материале текста студентам предлагается составить
диалог по данному образцу. Перед составлением диалога обращается внимание
на краткость вопросов и ответов, наличие эллиптических конструкций,
характерных для разговорной речи.
Самый простой диалог состоит из реплик (вопрос – ответ – вопрос –
ответ), составляющих одно вопросно-ответное единство. В следующем задании
диалог усложняется (вопрос – ответ – реплика; реплика – реплика – вопрос –
ответ и т.д.).
Диалоги могут быть достаточно велики. Их можно рассматривать как
диалогические тексты. Студенты читают диалоги вслух, а затем воспроизводят
их в лицах своими словами. Затем студентам предлагается составить
монологические высказывания в виде описания ситуации, отраженной в
диалоге.
Работа над той или иной темой, в зависимости от ее содержания, может
предваряться или завершаться экскурсией, что значительно усиливает
эффективность усвоения материала. Так, например, тема «В университетской
библиотеке» представляет практический интерес для студентов и служит
хорошей базой для речевой практики.
Таким образом, разговорные темы, приближенные к жизни и нуждам
студентов, способствуют развитию речи и навыков свободного общения.
Тексты, включенные в данные темы, сопровождаются системой заданий,
обеспечивающих выработку навыков устной речи. При этом даются образцы
языковых моделей и синтаксических конструкций, характерных для русской
речи.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Валит Е.С., Джурко Э.Н., Комарова В.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
В последние годы в связи с возможностью круглогодичного
поступления студентов-иностранцев на подготовительные факультеты вузов
Украины в преподавании РКИ все больше наблюдается тенденция дефицита
учебного времени, повышенной концентрации учебных часов для
межличностного взаимодействия. Некоторые группы начинают занятия со
второго семестра или даже с марта. Поэтому интенсифицировать процесс
обучения настолько, чтобы весь лексико-грамматический материал обычного
учебника студенты усвоили за 4 – 5 месяцев, невозможно.
Перед преподавателями краткосрочного или курсового обучения
русскому языку встала необходимость решения новых нетиповых задач в
формировании коммуникативной среды – подготовка учебных пособий,
рассчитанных на кратковременный курс обучения (3 – 4 месяца).
Кафедрой русского и украинского языков как иностранных ХНУ
им. В.Н. Каразина за годы её существования была проделана большая работа по
созданию учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному.
Начиная с 2000 года, было создано 2 учебных комплекса, утвержденных
Министерством образования и науки Украины.
В настоящее время создается новое учебное пособие, включающее
элементы интенсивного обучения, о котором Леонтьев А.А. и
Китайгородская Г.А. говорили, что это обучение направлено в основном на
овладение живой устной речью на изучаемом языке и опирается на управление
социально-психологическими процессами в учебной группе и управление
общением преподавателя со студентами и студентами между собой [2].
Психолого-педагогическая функция преподавателя русского языка как
иностранного курсового краткосрочного обучения чрезвычайно важна.
Преподаватель сознательно увеличивает объем естественного общения со
студентами, и как следствие – увеличивается удельный вес функции
24

управления
преподавателем
своим
эмоциональным
состоянием
и
эмоциональным состоянием студентов. Репертуар статусных ролей
преподавателя при этом, конечно, расширяется. Здесь уместно говорить о
принципе коллективного взаимодействия и использовать в подобной работе
принцип личностного общения и ролевую организацию учебного процесса и
учебного материала.
Но кроме вовлеченности преподавателя и студентов в новую
деятельность, существуют и специальный методический базис системы
интенсивного обучения, и иные методы создания учебных пособий для
кратковременной формы обучения. Главная методическая доминанта здесь –
принцип максимального слияния общения и обучения.
Задача нового учебного пособия – на сокращенном лексикограмматическом материале дать иностранным учащимся представление о том,
как читаются и пишутся русские буквы, научить правилам чтения и правилам
грамматического оформления высказывания, а также понимать речь
говорящего и участвовать в акте коммуникации.
Вводно-фонетический курс данного пособия состоит из 5 уроков.
Сокращенные сроки обучения требуют тщательного отбора фонетического
материала, который, тем не менее, представляет фонетическую систему языка.
Параллельно идет обучение графике по предложенным образцам.
Принцип подачи учебного материала «от простого к сложному» делает
учебник «предсказуемым», что облегчает работу с ним.
Грамматический материал подаётся в таблицах, речевых образцах,
диалогах и системе упражнений. Новый материал вводится на знакомой
лексике, и это дает возможность студенту сосредоточить внимание только на
новом материале. Количество упражнений для закрепления нового материала
сокращено до необходимого, но при этом делается акцент на
полифункциональность этих упражнений.
В конце каждого урока присутствует раздел «Давайте повторим!»,
который помогает студенту самостоятельно или под руководством
преподавателя закрепить изученный материал.
Сделать режим учебной деятельности более активным позволяет принцип
концентрированности подачи учебного материала, в результате которого
активизируются познавательные процессы.
Обучение чтению начинается с микротекстов вводно-фонетического
курса. Затем появляются тексты небольшого объёма, направленные на
обучение пониманию. Позднее появляются монологические и диалогические
тексты. Их темы определяются кругом ситуаций, в которых может оказаться
иностранный студент на первых этапах своего пребывания в новой стране.
Нужно отметить, что если в предыдущих учебниках кафедры большое место
занимала работа с лексикой текста и самим текстом, давалось большое
количество предтекстовых и послетекстовых упражнений, то в данном учебном
пособии, в связи с ограниченными сроками обучения, такие упражнения
отсутствуют. Основное внимание уделяется обучению понимания текста,
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умению ответить на вопросы и с помощью вопросов выйти на разговор о себе, а
также о ситуации, подобной прочитанной.
С первых уроков в пособии присутствует раздел: «Говорим по-русски»,
представляющий собой диалоги, которые содержат образцы общения и могут
вывести студентов в живую речь. С помощью таких диалогов студенты уже с
первых дней учатся общаться в деканате, в магазине, в аптеке, в поликлинике, в
гостях. Они могут познакомиться, спросить о будущей профессии, о
проведенном выходном дне и т.д.
Принцип накопления лексики и грамматическое оформление ее можно
назвать «принципом грамматического взросления», который тоже используется
при создании данного учебного пособия. Таким образом, изучение языка
происходит не в плавно-линейном режиме, а в так называемом
«скачкообразном», когда всякий раз авторы накапливают достаточное
количество лексико-грамматической информации о языке, чтобы на
определенном этапе это количество преобразовалось в качество.
Хочется надеяться, что данное пособие поможет иностранным учащимся
в короткие сроки овладеть русским языком и как средством общения, и как
средством получения специальности.
Список использованных источников
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Г.А. Китайгородская // Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. Формы и
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4. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учебное пособие
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РОЛЬ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Вержанская О.Н., Лагута Т.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Каждый человек принадлежит к определенной национальной культуре.
Лингвистика вполне закономерно и традиционно обращается к вопросам
культуры как вспомогательному материалу для более глубокого проникновения
в суть языковых явлений. Экономические, культурные и научные контакты
стран и их народов актуализируют темы, связанные с исследованием
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межкультурных коммуникаций, соотношением языков и культур, изучением
языковой личности. В современных условиях одновременно с динамическими
изменениями в жизни людей изменяется и язык; речь насыщается новыми
словами, названиями, новым контекстом. Значительно возрастает количество
лексики с национально-культурной оценочностью – пословицы, поговорки,
фразеологизмы, крылатые слова, прецедентные феномены.
В наше время проблема прецедентных феноменов является актуальной,
так как они играют огромную роль в межкультурной коммуникации.
Прецедентные феномены выступают в роли языковых проекций разных картин
мира, представлений и ценностей, сталкивающихся в межкультурной
коммуникации. Несовпадения национальных инвариантов восприятия
прецедентных феноменов могут привести к коммуникативным неудачам и
межкультурным конфликтам. Изучение мира носителей языка направлено на
то, чтобы помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные
смысловые нагрузки, политические, культурные, исторические коннотации
единиц языка и речи. Прецедентные феномены значимы для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях.
Исследователи
выделяют
социумно-прецедентные,
национальнопрецедентные и универсальные прецедентные феномены [3: 50 – 51]. К
универсально-прецедентным относятся «ценностные феномены, известные
широкому кругу людей разных культур и воспроизводимые неоднократно в
устных и письменных текстах» [1: 106]. Универсальные прецедентные
феномены обычно не связываются в сознании человека с определенной
лингвокультурой. Например, мы не осознаем, что Золушка, являясь персонажем
французской сказки, принадлежит французской лингвокультуре, также как
гадкий утенок не связывается с датской культурой. Универсальные
прецедентные феномены известны среднему человеку и входят в
универсальное когнитивное пространство.
Среди основных источников универсальных прецедентных феноменов
выделяются Библия и другие христианские религиозные тексты; античная
мифология и литература; классическая европейская художественная
литература. Безусловно, художественные произведения несут отпечаток
национальной культуры, но в то же время они рассказывают об
общечеловеческих ценностях и становятся достоянием разных культур. Многие
фольклорные сказочные сюжеты имеют национальные варианты.
Отметим, что состав прецедентных феноменов подвижен: одни
устаревают и выпадают из употребления, другие приобретают дополнительные
смыслы и таким образом способствуют появлению новых единиц. На
изменения в составе прецедентов могут влиять развитие общества, смена
моральных ценностей. Раньше прецедентными становились имена, выражения,
ситуации, связанные с учеными (например, Эврика! – прецедентное
высказывание, Эйнштейн – прецедентное имя), художественными
произведениями и историческими событиями (Титаник). Сегодня, с возросшей
популярностью
телевидения,
прецедентными
становятся
названия
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телевизионных проектов, фильмов, заглавия книг, имена политиков и
общественных деятелей. Например, популярная во всем мире книга «Гарри
Поттер», известные телевизионные шоу, имена политиков, ставшие
прецедентными.
Включение прецедентных феноменов в учебный процесс должно
сопровождаться не только предъявлением данных единиц, но и
лингвокультурологическим комментарием, цель которого – раскрыть
содержании этой единицы, разъяснить смысл текста, в котором употребляется
прецедентный феномен, пояснить коннотации, связанные с данным феноменом.
Работа на занятии с прецедентными феноменами строится по такому
алгоритму: 1. Предъявление единицы, объяснение значения; 2. Знакомство с
текстом-источником,
описание
ситуации-источника; 3. Употребления
прецедентного феномена в типовой ситуации с последующими контрольными
(проверочными) упражнениями, направленными на узнавание и запоминание
единицы.
Главной целью изучения прецедентных феноменов является
формирование навыков узнавания и правильного понимания смысла
высказывания. Являясь содержательной базой, эти единицы влияют на общий
смысл высказываний и сообщений, они являются доступом к культурной
информации, заложенной в высказывании, для представителя иноязычной
культуры. На современном этапе требуется разработка теории и практики
выявления и описания прецедентных феноменов с целью включения их в
процесс обучения русскому языку иностранных студентов – представителей
других национально-лингвальных сообществ.
Список использованных источников
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РОЛЬОВА ГРА НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Вертегел В.Л.
Україна, Запоріжжя, Запорізький національний університет
Важливою й актуальною проблемою сьогодення є підготовка
українськими вищими закладами освіти конкурентоспроможних фахівців,
здатних виконувати професійні обов’язки в іншомовному середовищі.
Постійний пошук ефективних підходів для реалізації професійно
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орієнтованого навчання іноземної мови на немовних факультетах вишів та
вивчення провідного зарубіжного досвіду є пріоритетним кроком на шляху до
модернізації та інтернаціоналізації вітчизняного освітнього процесу.
Ключовим аспектом професійно орієнтованого навчання іноземної мови є
необхідність коригування змісту та методів навчання відповідно до потреб
сучасних студентів та їхньої майбутньої професійної діяльності [1].
Під професійно орієнтованим навчанням зазвичай розуміють процес,
націлений на читання літератури за спеціальністю, вивчення професійної
лексики та термінології, але останнім часом особливого значення набуває
вміння спілкуватися на професійні теми.
Організовуючи процес викладання іноземної мови професійнокомунікативної спрямованості, слід використовувати потенціал рольових ігор.
Рольові ігри покликані формувати у студентів професійну комунікативну
компетенцію, що сприятиме їх подальшому ефективному функціонуванню у
професійному середовищі.
Рольова гра «Судовий розгляд» у процесі навчання майбутніх правників
іноземної мови є ефективним навчальним інструментом, за допомогою якого
вони мають можливість отримати корисні знання про закон, різні види права та
судову систему країни, мова якої вивчається, засвоїти техніку опитування
учасників судового процесу, розвинути критичне мислення та навички
юридичного красномовства.
Одним із найбільш ефективних і вдалих видів роботи в нашій практиці
викладання англійської мови професійно-комунікативної спрямованості
студентам І-ІІ курсів юридичного факультету Запорізького національного
університету є використання в навчальному процесі інсценованих судових
розглядів (mock trials) з елементами пародії «B.B. Wolf (a/k/a Big Bad Wolf) vs.
Curly Pig» («Великий Поганий Вовк проти Кучерявого Поросяти» та «The Case
of Mary’s Missing Lunch» («Справа про зниклий ланч Мері»), за сценарною
основою американських юристів Керол Вайт, Кетрін та Стівена Тіллері.
Насиченість багатим лінгвістичним матеріалом, гумор цих рольових ігор
завжди викликають цікавість студентів, формують позитивний настрій та
сприяють високому рівню засвоєння програмного матеріалу.
Слід зазначити, що такі судові розгляди є спланованими рольовими
іграми (structured role plays — термін Курта Уівера), де тим, хто навчається,
надається можливість підготуватись до реалізації гри і не тільки вивчити свою
роль, але й обміркувати свою поведінку, міміку та жести, порадитись один з
одним та з викладачем [2].
Спланована рольова гра є прийнятною формою навчання навіть для
студентів, рівень володіння іноземною мовою яких є дещо нижчим за середній,
адже їм надається час для опрацювання навчального матеріалу. Безумовно,
якщо рівень володіння іноземною мовою студентами є достатньо високим, вони
можуть не тільки не заучувати свої репліки, але й імпровізувати під час гри.
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Технологія навчання в рольовій грі передбачає дотримання чіткої
послідовності етапів (підготовка до гри; проведення гри — програвання
ситуацій та ролей кожним з учасників; аналіз рольової гри).
На підготовчому етапі передбачається засвоєння лексико-граматичного
матеріалу в процесі виконання тренувальних вправ (вивчення юридичної
термінології, ознайомлення з особливостями судового дискурсу), а також
формування навичок усного мовлення під час виконання комунікативних
вправ, які моделюють реальні комунікативні ситуації судового розгляду.
Успішне проведення рольової гри багато в чому залежить від
індивідуальної підготовчої роботи кожного з учасників. Студенти мають добре
знати та розуміти функції тих дійових осіб, яких вони будуть представляти під
час судового розгляду (суддя, адвокат, прокурор (у цивільних справах —
адвокат позивача), секретар суду, судовий пристав, позивач, відповідач,
присяжні тощо); вивчити регламент та судовий етикет.
Слід зауважити, що, розподіляючи ролі серед учасників, необхідно
враховувати не лише лінгвістичні здібності, але й індивідуально-психологічні
особливості студентів таким чином, щоб кожен почувався природно і мав
можливість реалізувати свій творчий потенціал повною мірою.
Під час реалізації рольової гри втручання викладача в процес повинно
бути мінімізоване.
Важливим етапом кожної гри є її обговорення. Ми пропонуємо нашим
студентам анкети самоаналізу, в яких кожен має змогу визначити свої сильні та
слабкі сторони під час гри, труднощі, з якими зіткнувся, та можливі шляхи їх
подолання в наступній грі.
Рольова гра створює на занятті позитивну емоційну атмосферу, яка
сприяє усуненню у тих, хто навчається, психологічного бар’єру, забезпечує
умови для невимушеного спілкування іноземною мовою. Практика доводить,
що використання рольових ігор у навчальному процесі значно підвищує
мотивацію, а отже, й ефективність навчання професійної іноземної мови.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Володина И.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
В обучении русскому языку как иностранному используются
всевозможные методики, которые облегчают и ускоряют изучение языка.
Многие из них оказывают интенсивное эмоциональное воздействие на
студентов. Это могут быть произведения литературы, музыки, живописи, кино.
Большой интерес в этом плане представляют ценные в культурном отношении
аутентичные иноязычные материалы. Мы считаем, что применение
оригинального музыкального и песенного материала сможет внести в процесс
обучения разнообразие и развлекательный момент.
Целью нашего исследования является описание роли и места песни на
занятии русского языка в китайской аудитории.
Музыка является одним из самых эффективных способов воздействия на
чувства и эмоции человека. Музыка – это часть культуры каждого народа, она
помогает глубже познать его культуру, быт, традиции, мировоззрение. Это и
сильнейший психологический побудитель, который проникает в глубины
сознания, также возбуждает креативность, вызывает индивидуальные языковые
реакции.
Песня обладает рядом методических преимуществ. Она является
средством прочного усвоения и расширения лексического запаса. Знакомая
лексика в песнях встречается в новом контексте, что способствует развитию
языкового чутья и увеличению ассоциативных связей в памяти. В песнях часто
присутствуют реалии страны изучаемого языка, что позволяет изучить и понять
специфику чужой культуры, а также – средства выразительности, что
способствует развитию у иностранных студентов знания стилистических
особенностей русского языка. С помощью песен студенты лучше усваивают
грамматические явления языка. Желательно выбирать в качестве учебных
песни с наиболее распространенными конструкциями. Задача преподавателя –
сопроводить обучение пояснениями, комментариями, упражнениями для
проверки понимания и обсуждения содержания. Песни играют большую роль в
овладении навыками иноязычного произношения, в развитии музыкального
слуха. Ученые доказали, что слуховое внимание, музыкальный слух и слуховой
контроль находятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного
аппарата. Разучивание и частое повторение несложных, коротких песен
помогают закрепить правильное произношение, артикуляцию, а также правила
ударения, особенности ритма, мелодики и т.д., что особенно актуально для
китайских студентов.
Песни способствуют эстетическому воспитанию студентов, содействуют
сплочению учебной группы, помогают раскрыть творческие способности
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каждого студента. При использовании музыки и песни на занятии создается
благоприятный психологический климат в группе, снимается психологическая
нагрузка, активизируется речемыслительная деятельность, развивается
монологическая, диалогическая речь, поддерживается интерес к изучению
русского языка, повышается эмоциональный тонус.
Г.А. Китайгородская использовала в своем интенсивном курсе перед
занятиями и в перерывах популярные песни страны изучаемого языка, что
способствовало иноязычному общению. Эти песни постоянно были на слуху у
студентов. Студенты запоминали слова песен, напевали их, задавали разные
вопросы.
В большинстве случаев работа с песней заключается в прочтении текста,
переводе незнакомых слов и выражений, записи их в тетрадь, прослушивании
песни и воспроизведении ее. Мы убеждены, что наибольший эффект при
использовании музыки для развития умений иноязычного общения может быть
достигнут только в условиях регулярного комплексного использования
музыкальной наглядности и разнообразия упражнений.
Применение песен на занятиях по русскому языку как иностранному
способствует решению многих практических, развивающих, воспитательных
задач. Например, песню можно использовать как фонетическую зарядку на
начальном этапе занятия (эффективны в этом плане детские песенки,
отличающиеся простотой и ритмичностью), как способ для прочного усвоения
лексического и грамматического материала, для стимулирования развития
речевых навыков и умений, для расслабления во время занятия, снятия
психологической напряженности студентов. Удачно подобранные песни
помогают непроизвольно удерживать в памяти сложный материал, речевые
клише, устойчивые выражения.
Современные возможности Интернета позволяют подобрать песни на
практически любую интересующую студентов тему. Содержание песен может
стать интересной темой для дискуссий и бесед. Побуждая своим содержанием
студентов к высказыванию собственных мыслей, отношения, оценки чего-либо,
песня является одним из сильнейших стимулов к дальнейшему изучению
русского языка.
Мы пришли к выводу, что через изучение песен иностранные студенты
глубже познают культуру. С помощью песен у студентов формируется
межкультурная коммуникация. Песня может выполнять различные функции –
физиологическую, психогигиеническую, когнитивную, эмоциональную,
социально-психологическую, коммуникативную, функцию бессознательного
учения. Песни мотивируют студентов к изучению русского языка, создают
положительный настрой, развивают эстетически и духовно.
Список использованных источников
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН:
ЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
Грицюк В.Є., Гудзенко О.Ф.
Україна, Харків, Харківcький національний університет імені В.Н. Каразіна
Реформа освіти та впровадження в Україні європейських стандартів
навчання передбачають збільшення питомої ваги самостійної роботи в
загальному обсязі навчального навантаження студентів вищих навчальних
закладів. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» співвідношення
годин аудиторної і самостійної роботи студентів рівня бакалавра денної форми
навчання може становити в одному кредиті ЄКТС від 33 % до 60 % [1: 12].
Самостійна робота студентів є основним засобом засвоєння навчального
матеріалу у вільний від аудиторних занять час і передбачає: опрацювання
навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науководослідницьку роботу.
Специфіка гуманітарної та економічної освіти передбачає самостійне
вивчення студентом великого обсягу першоджерел і наукової літератури.
Традиційно студент-гуманітарій проводить набагато більшу частину свого
навчального (а часто і вільного) часу в бібліотеці, ніж у навчальній аудиторії.
Тому під час вивчення соціально-економічних дисциплін самостійній роботі
повинен відводитися значний обсяг навчального навантаження студента.
Успішний результат самостійної роботи студента-іноземця у вивченні
соціально-економічних дисциплін може бути досягнутий внаслідок дотримання
певних умов. До цих умов необхідно віднести такі.
По-перше, забезпечення студента потрібною літературою: підручниками,
навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, збірниками
завдань, комплектами індивідуальних семестрових завдань, практикумами,
методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи та
виконання окремих завдань, електронними та іншими навчально-методичними
матеріалами, дистанційними курсами.
По-друге, іноземний студент повинен бути підготовлений до самостійної
роботи. Така підготовка передбачає, в першу чергу, навчання студента-іноземця
вміння конспектувати текст, що вивчається. Студент повинен побіжно
прочитати текст, зрозуміти логіку викладу навчального або наукового
матеріалу, виділити в ньому основні фрагменти, які найбільш повно
розкривають зміст наукового або навчального матеріалу, та зробити необхідні
нотатки, використовуючи певну систему скорочень і умовних позначень. У
підсумку він отримає конспект першоджерела, наукового або навчального
тексту. Цей конспект може бути відповідним чином оформлений — містити
повну назву та вихідні дані документа, що конспектується, цитовані фрагменти
тексту беруться в лапки із зазначенням номера сторінки першоджерела, в якому
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вони знаходяться. Успішний результат навчання конспектувати полягає в тому,
що студент-іноземець набуває навичок роботи з першоджерелами й
усвідомлює, що конспектування є основною, якщо не єдиною, формою
самостійного вивчення текстів із соціально-економічних предметів [2: 129].
По-третє, самостійна робота студента-іноземця повинна контролюватися
викладачем. Результати самостійної роботи реалізуються у вигляді рефератів,
есе, виступів на семінарських заняттях.
Сучасні комп’ютерні технології дозволяють організовувати дистанційні
відеоконференції та індивідуальні методичні контакти викладачів і студентівіноземців незалежно від місця їх перебування і в будь-який зручний для них
час. Таким чином, зникає відмінність між аудиторною і позааудиторною
роботою. Іноземний студент вивчає соціально-економічну дисципліну
самостійно, але водночас він має можливість отримувати консультації та
завдання від викладача в режимі реального часу. Такі умови навчання
вимагають від викладачів пошуку нових форм організації самостійної роботи
студентів-іноземців та їх взаємодії з викладачем мови навчання. Позитивний
результат позааудиторної самостійної роботи іноземних студентів можливий
тільки за умови тісної співпраці, інтегрування спільних зусиль викладача
соціально-економічної дисципліни й викладача мови навчання.
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ПРОЕКТНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Грудіновкер Г.О.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
Протягом довгих і тернистих років становлення й розвитку людської
цивілізації проблема впровадження передових новітніх технологій у будь-яку
ланку цього процесу була й залишається актуальною. На сьогодні, коли освіта в
Україні передбачає формування особистості з високою культурою й ерудицією,
здатної до самоосвіти й саморозвитку, ініціативної та креативно мислячої,
навчання у вищих навчальних закладах потребує розвитку у студентів
комунікативної компетенції, базовим підґрунтям якої є комунікативні вміння,
сформовані на основі знань та навичок. Не є винятком і викладання іноземної
мови, де толерантна атмосфера співпраці та активної участі студентів у
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навчальній діяльності, що імітує або створює реальні життєві ситуації, є
запорукою ефективного впровадження комунікативних методів. Необхідною
складовою їхньої результативності повинно стати врахування індивідуальних
особливостей кожного студента, його потреб, прагнень та інтересів, оскільки
головною метою нашої роботи є розкриття можливостей кожної людини під час
навчання та дарування їй радості успіху в розумовій праці.
Головна ідея комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у ВНЗ
і полягає в тому, що студенти не тільки отримують знання, а в змозі
використовувати мовні навички та лексичний запас для спілкування.
Надзвичайно важливо для цього цілісно й осмислено сприймати інформацію,
інтенсифікувати процес навчання шляхом інтеграції всіх форм діяльності,
посилювати й розвивати виховну функцію предмета. Сучасні інноваційні
технології навчання спрямована на організацію комунікативного процесу, що
становить обмін інформацією між людьми, спілкування та взаємопорозуміння.
Початок цього процесу — у формуванні ідеї і відборі засобу передачі
інформації.
Реалізація комунікативного процесу набуває високого рівня
результативності за рахунок впровадження проектної роботи. Ця робота
дозволяє студентам під час вивчення іноземної мови розвивати не лише
навички володіння усним та писемним мовленням, а й уміння творчо мислити,
зосереджуватися на головному, лаконічно аргументувати, відстоюючи свої
погляди. Усі ці якості певною мірою формуються та проявляють себе у
підготовці та презентації проектів, які у досвідченого педагога перетворюються
у творче навчання. При цьому створюються всі умови для спілкування, вибору
найбільш вдалого й доречного мовного варіанту та збагачення лексичного
матеріалу.
Навчальні проекти з іноземної мови можуть мати різну форму, мету,
ступінь складності, але необхідною їх складовою є бажання розширити свій
інтелектуальний горизонт, знайти цікаву інформацію та використати її у
дослідницькому досвіді. Слід зазначити, що такі проекти, як «Нестандартні
підходи до лікування фобій» та «Найбільш незвичні приклади неврозів
нав’язливих станів» продемонстрували, що використання іноземної мови для
вирішення конкретних проблем у медицині мотивує студентів до серйозних та
аргументованих міркувань, що є предметом мовленнєвої діяльності, а засобом
формування думки стає слово.
Таким чином, проекти дають можливість студентам реалізувати свої
пізнавальні інтереси, орієнтуватися в широкому інформаційному полі,
розуміючи необхідність володіння іноземною мовою на певному рівні,
розвивати навички колективних форм спілкування, творчо працювати, що
комунікативно спрямовує навчальний процес і формує конкурентноспроможну
особистість в Україні та світовому просторі.
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ПРО РАЦІОНАЛЬНУ МІНІМІЗАЦІЮ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ
НАВЧАННЯ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
Гура В.О.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Істотним компонентом визначення змісту навчання наукового стилю
мовлення іноземних студентів-початківців є раціональна мінімізація мовного
матеріалу та його розподіл на матеріал для рецептивного та (ре)продуктивного
засвоєння.
Зазначимо, що традиційно у підручниках з наукового стилю мовлення та
спецдисциплін, орієнтованих на роботу з іноземними студентами, комплекс
синтаксичних структур, які передають певний зміст, презентується та
вводиться, як правило, повністю. Перевагою такої презентації є можливість
загальносистемного пред’явлення більшості способів вираження певного змісту
та опису загальних і диференційованих ознак синтактичних структур, які є
компонентами змістового комплексу. Однак у цьому випадку не завжди
ураховується ступінь необхідності засвоєння іноземними студентами на
початковому етапі занадто великого за обсягом та складного мовного
матеріалу. Важливо зазначити й те, що певна частина презентованого на уроці
матеріалу не є актуальною для студентів початкового етапу навчання. Цей
матеріал може мати різні індекси розповсюдженості у різних сферах наукового
спілкування і саме тому його доречно вивчати у більш пізні періоди, зокрема,
на середньому та просунутому етапах.
Основним недоліком такої системної презентації лексико-граматичних
моделей, об’єднаних спільним комунікативним змістом, є, на нашу думку,
недоречне перенавантаження пам’яті студентів і неможливість забезпечити їх
достатньою кількістю навчального матеріалу для тренування кожної
запропонованої структури. Негативно впливає на якість навчання й те, що
трансформаційні вправи виконуються здебільшого формально, це створює у
студентів уявлення про надлишковість необхідних для засвоєння мовних
зразків, що, природньо, не стимулює процес їхнього засвоєння. У результаті
гальмується робота з іншими змістовими категоріями, які є для студентів
більш актуальними. Саме тому на початковому етапі вивчення іноземної мови,
зокрема, російської мови як іноземної, необхідно скоротити обсяг мовного
матеріалу для (ре)продуктивного засвоєння студентами.
Як це зробити? Щоб проілюструвати нашу думку, наведемо конкретний
приклад. Як відомо, однією з обов’язкових для вивчення в курсі з наукового
стилю мовлення на підготовчому факультеті є тема «Опис складу предмета». З
метою викладання цієї теми на уроці російської мови як іноземної
використовуються різні лексико-граматичні моделі, але універсальними є
тільки дві — «что состоит из чего» та «что входит в состав чего». Саме ці
моделі забезпечують можливість опису повного або часткового складу
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предмету. Зазначимо, що різні за формою іменні компоненти можуть
формувати різні за комунікативною спрямованістю висловлення (наприклад:
Оксиген входит в состав воздуха. — В состав воздуха входит оксиген.)
Використання синтактичних моделей з дієсловами содержать, включать
ускладнюється у тих випадках, коли за контекстом на першому місці повинен
бути компонент, який називає частину. Як відомо, можна сказати «Оксиген
входит в состав воздуха», але не можна — «Оксиген содержит воздух».
У списку лексико-граматичних моделей сучасних підручників для
іноземців міститься також конструкція «что содержится в чём». Ця структура
також є гнучкою і актуальною, але зазначимо, що її використання тематично
обмежене: вона застосовується виключно з метою опису складу речовини або
матеріалу. Спеціальні дослідження свідчать, що діапазон використання іншої
лексико-граматичної моделі — «что входит в состав чего» — значно більший,
тому що вона призначена для опису не тільки складу речовини, а й складу
різних механізмів, приладів та організацій. Отже, можна стверджувати про
доречність включення до активного словника і продуктивного мовного
мінімуму для студентів-початківців обмеженої кількості моделей для опису
складу предмету, а саме: «что состоит из чего», «что входит в состав чего»,
«что содержит что», «что содержится в чём», які широко презентовані у
наукових текстах. Інші синтаксичні структури, необхідні для вираження
названого змісту, засвоюються на підготовчому факультеті виключно
рецептивно. Природньо, що у наступні періоди навчання вони можуть увійти
до продуктивного мовного мінімуму.
Таким чином, відбір та раціональна мінімізація мовного матеріалу для
занять з наукового стилю мовлення в іноземній аудиторії — це актуальне
завдання не тільки для авторів підручників та посібників, але й викладачівпрактиків. Ураховуючи комунікативні потреби певної категорії студентів,
рівень їхнього володіння новою іноземною мовою, методисти-фахівці повинні
коригувати програми, підручники та контролюючі матеріали, обов’язково
визначаючи обсяг мовного матеріалу для рецептивного та продуктивного
засвоєння на певному етапі вивчення іноземної мови.
Список використаних джерел
1. Копыткова Т.Г. Кругозор: Учебное пособие по научному стилю речи для иностранных
учащихся
подготовительных
факультетов
(медико-биологический
профиль)
/
Т. Г. Копыткова, В. В. Рубцова. — Харьков: ХНАДУ, 2006.
2. Рубцова В.В. Кругозор: Учебное пособие по научному стилю речи для иностранных
учащихся подготовительных факультетов (технический профиль) / В. В. Рубцова. —
Харьков: ХНАДУ, 2006.
3. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О. Д. Митрофанова. — М.:
Рус. яз., 1985.
4. Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому
языку студентов-иностранцев / Е. И. Мотина. — М.: Рус. яз., 1988.
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УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ФОРМ РОБОТИ ГУМАНІТАРНИХ КАФЕДР
ЦМО ЯК ЧИННИК РОЗШИРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОПОЗИЦІЙ
ІНОЗЕМЦЯМ
Деревянко А.М.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Освітній рівень країни, її наукові школи, пропозиції в галузі міжнародної
освіти завжди є досить значним чинником розширення іміджевого,
інноваційного, інвестиційного сприйняття тієї чи іншої держави [2].
Протягом 60-ти років підготовчий факультет, а зараз Центр міжнародної
освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна, кваліфіковано надавав освітні послуги
студентам зі 123 країн світу за всіма спеціальностями нашого вишу. На
сьогоднішній день ЦМО ХНУ у змозі надавати якісні освітні послуги
студентам-іноземцям безпосередньо у ВНЗ, а також у дистанційному режимі.
Конституція України надає нам такі права [1: 14 – 16], але цілісної державної
Програми з цього питання немає. Освітні послуги ВНЗ РБ іноземним студентам
у 1017 р. досягнуть 1 млрд. дол. США, а Чехії, Польщі, Словенії перевищать
1,5 млрд. євро.
Освіта – це один з небагатьох замкнених циклів внутрішнього ринку, що
дає кінцевий експортний продукт. І він може стати, а може і не стати другом
України, її послом у своїй країні й на теренах субрегіону перебування. Було б
цілком доречно на 26-му році Незалежності Кабміну та РНБОУ звернути увагу
на сектор міжнародної освіти України як на ефективну складову вітчизняної
національної економіки й культури, активного іміджмейкера нашої держави, її
можливостей, просування українських товарів на світових ринках. Серйозно й
креативно цим питанням поки що не займались, хоча у світі шаленими
темпами зростає конкуренція в галузі освіти й науки, міжнародної освіти,
міжнародних культурно-освітніх і лінгвістичних послуг. Подібне ставлення
держструктур до ЦМО з надання освітніх, освітньо-культурних послуг
українськими вишами ставить їх у не вигідне становище порівняно не тільки з
вишами країн-членів ЄС, а й з РБ, РФ [5].
У зв’язку зі зростанням конкуренції на ринку освітніх послуг у світі
важливими чинниками іміджевого, інформаційного, рекламно-освітнього
характеру стають культурно-освітня, освітньо-лінгвістична, етно-освітньолінгвістична пропозиція вишів Центральної Європи. Але в Україні освітні
підрозділи, що надають послуги студентам-іноземцям не в повному обсязі,
використовують цей фрагмент-пропозицію у власній роботі, починаючи з 2018
навчального року [3].
Подібна робота гуманітарних кафедр підфаків та ЦМО м. Харкова та
України загалом сприятиме поступовому розширенню власної присутності на
ринку освітніх та культурно-етно-освітніх послуг для іноземних студентів,
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стажерів, магістрантів, аспірантів, докторантів у період канікул, свят,
пошукової практики, етнографічної практики.
Доцільність і необхідність цього питання як складової освітньокультурної реклами України, міста, вишу, ЦМО або підфаку для студентівіноземців давно доведена, й це питання, на нашу думку, потребує нагальної
реалізації.
Виші, підфаки і ЦМО вже зараз відстають від аналогічних структур у
сусідніх країнах, але поки що ситуація не критична [2].
Для розширення презентаційності ЦМО ХНУ імені В.Н. Каразіна
необхідно серйозно урізноманітнити роботу гуманітарних кафедр нашого
підрозділу з міжнародними фондами, організаціями, державно-приватними
структурами на Заході і Сході, окремими вишами, що спеціалізуються на
«слов’янстві», «східних слов’янах», «українознавстві», «етноукраїнських
традиціях і культурі» [32: 180 – 210].
Виходячи з геополітичної ситуації другої половини 2017 р., Україні та її
вишам є сенс активізувати освітньо-культурні зв’язки на Сході з Японією,
Південною Кореєю, Сінгапуром і Малайзією, а також Гонконгом, Макао,
Харбіном, де існують наукові школи зі «славістики».
На Заході, як і на Сході, теж необхідно розширити пропозицію у форматі
«Літніх шкіл», «Новорічно-Різдвяних культурно-ознайомчих освітніх
етнопрограм» із такими глобальними партнерами, як-то: а) німецька державноуніверситетська організація DADD м. Бонн в ФРН; б) глобальна структура ЄС:
«Erasmus +» та Фонд Жана Моне у Брюсселі; в) вишами КНР, Індії, Індонезії,
М’янми, Ірану, Пакистану, Єгипту для підготовки «магістрів» за
різноманітними спеціальностями в ХНУ ім. В.Н. Каразіна або інших вишів
нашої держави [5]; г) є сенс звернути особливу увагу на підготовку студентівіноземців з країн (п.г.) за спеціальностями «Музичне мистецтво», «Історія
мистецтва України і Заходу», «Європейські танці», «Хореографія», «Балет»,
«Диригентство» [5].
Таким чином, урізноманітнення роботи кафедр гуманітарного профілю
ЦМО ім. В.Н. Каразіна та інших вишів України сприятиме розширенню
можливостей наших освітніх структур для студентів-іноземців в
позанавчальний період через «Літні школи», окремі освітні, культурні,
етноознайомчі проекти. Вони збільшать зацікавленість студентів-іноземців,
української діаспори за кордоном, іноземців загалом до України, освіти в
Харкові й нашій державі, що відповідає національним інтересам України в
галузі освіти, науки, культури [4].
Список використаних джерел
1. Конституція України [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%DO%BA/96%DO%B2%D1%
80].
2. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал / Т. Стюарт / Пер. с англ. В. Назуринской. – М.:
Поколение, 2007. – 368 с.
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://uKrstat.gov.ua/
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4. Офіційний сайт Євростату / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http:epp.evrostat.ec.evropa.eu./portal/page/portal/publications/recently published
5. Шик Л.М. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення/
Л.М. Шик // Вісник ЗНУ. – 2010. – №3 (7). – С. 217–224.

ПРОБЛЕМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПОДАННЯ ГРАМАТИЧНОГО
МАТЕРІАЛУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО МЕТОДИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ
Дзюбенко Л.І., Король С.П.
Україна, Київ, Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Якщо студенти не справляються з комунікативним завданням на заняттях
з української мови як іноземної, це можна пояснити недостатнім практичним
володінням граматикою. Причини цього, на нашу думку, полягають переважно
у відсутності необхідного усвідомлення системи мови, достатніх
орієнтувальних основ для виконання граматичних операцій, а також у
недостатньому розвитку відповідних навичок.
З метою ефективного оволодіння граматикою під час презентації,
подання та засвоєння матеріалу необхідно враховувати методичну значущість
базисного матеріалу та матеріалу, що ґрунтується на ньому.
Базисним матеріалом уважаються граматичні засоби як для
продуктивного, так і для рецептивного володіння мовою, зокрема:
а) словоформи, що часто використовуються і можуть бути подані в
основних парадигмах;
б) зразки конструкцій, що їх можна узагальнити в основних моделях;
в) граматичні категорії, функції яких поширюються на низку частин
мови, наприклад, семантико-синтаксичні функції відмінків;
г) основні функції синтаксичних або семантико-синтаксичних засобів.
Базисний граматичний матеріал у єдності структури й функції має
засвоюватися та використовуватися якомога раніше. Тому, як правило, з нього
починається подання лінгвістичної системи. Преференція тут надається
концентричному розподілу. Матеріал, що базується на ньому, може бути
розташований лінійно.
Методична презентація повинна доступно роз’яснити тісний зв’язок між
цим матеріалом. При цьому можна скористатися одним із двох прийомів:
1) демонстрацією можливості спілкування деякими окремими парадигмами у
головній парадигмі, деякими мовленнєвими зразками як варіантами головної
моделі, за деякими специфічними правилами в головному правилі й
2) виходячи з головної парадигми, зразка чи правила, визначення місця
наступних окремих парадигм, зразків або специфічних правил при усвідомленні
подібностей (і відмінностей) з названим вище.
40

Базисний граматичний матеріал вимагає під час розробки, систематизації,
засвоєння, повторення й перевірки більших методичних затрат, ніж матеріал,
що ґрунтується на ньому.
Базисний матеріал доцільно вводити індуктивно, а матеріал, що базується
на ньому, — дедуктивно, тому що тут містяться граматичні факти, які
піддаються впізнаванню і які студенти можуть ідентифікувати з уже знайомими
їм зразками лінгвістичної системи.
Список використаних джерел
1. Бабинская П. К. Практический курс методики преподавания иностранных языков: Учебное
пособие / П. К. Бабинская, Т. П. Леонтьев и др. — Мн. : ТетраСистемс, 2005. — 288 с.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /
наук. ред. укр. видання д. пед. н., проф. С. Ю. Ніколаєва. — К. : Ленвіт, 2003. — 273 с.
3. Скляренко Н. К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в
основній і старшій школі / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. — 2009. — № 4. — С. 17–20.
4. Строганова Г. Концептуальні підходи до засвоєння української мови іноземними
студентами / Г. Строганова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
— 2008. — Вип. 3. — С. 173–179.

РАБОТАЕМ СО СЛОВАРЯМИ:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИКРОСТРУКТУРА СЛОВАРЯ
Дубичинский В.В.
Польша, Варшава, Варшавский университет
К микроструктуре словаря относятся проблемы построения словарной
статьи как основной структурной единицы внутри сложной самостоятельной
системы, чем, собственно, и является словарь.
Словарная
статья
–
это
отдельная
самостоятельная
часть
лексикографического произведения, состоящая из заголовочной единицы (так
называемой левой части словаря) и её описания (т.н. правой части).
Лексикографический параметр – способ словарной интерпретации того
или иного структурного элемента или функционального явления языка и их
экстралингвистических соответствий:
а) впервые встречаю слово – хочу узнать, что оно значит
(пользовательский запрос на толкование слова);
б) хочу узнать, каким общеизвестным словом можно было бы заменить
данное слово (запрос на синонимы);
в) хочу узнать, из какого языка пришло слово (запрос на этимологию
слова);
г) встретил слово в тексте – хочу узнать, как оно произносится (запрос на
транскрипцию);
д) хочу найти слово, относящееся к определённой понятийной группе
(тематическое, идеографическое группирование лексики) и т.д.
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Лексикографические универсалии – универсальные составляющие
(параметры) словаря любого типа: 1) так называемая левая часть словаря
(словник); 2) заголовочная единица; 3) так называемая правая часть словаря
(толкование, дефиниция, переводной эквивалент, синонимы и т.п.);
4) системность
языкового
материала,
описываемого
в
словаре;
5) нормативность/ допустимая
ненормативность
языковых
единиц;
6) определённый порядок подачи словарного материала (алфавитный,
обратный, идеографический и т.п.).
Универсальная микроструктура словаря:
1. Заголовочная единица.
2. Грамматическая характеристика.
3. Фонетическая характеристика.
4. Семантизация заголовочной единицы.
5. Сочетаемостная характеристика заголовочной единицы.
6. Словообразовательные возможности заголовочной единицы.
7. Этимологические справки.
8. Иллюстративные примеры (лексикографические иллюстрации).
9. Лексикографические пометы.
10. Энциклопедическая информация.
Универсальный словарь – всепараметровое лексикографическое
произведение, существующее на разных уровнях и во многих измерениях.

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТ)
Ерёмкина Г.Г.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Одной из многочисленных подсистем медицинской терминологии
является
фармацевтическая
терминология,
представляющая
собой
совокупность терминосистем фармакогнозии, фармакологии, химии, ботаники
и др. Неотъемлемым центральным компонентом этой терминологии являются
номенклатурные наименования лекарственных и гигиенических средств.
Медицинские номенклатуры представляют собой специальный класс научнотехнической лексики, которая предназначена для того, чтобы нести
определенную информацию, связанную с объективной характеристикой
медицинских товаров. Поэтому при номинации лекарственных средств (ЛС)
используют как научные словообразовательные средства — для отражения
научного семантического поля, так и общеупотребительные, аффективные
средства.
Изначально в названиях лекарственных средств заложен синтез
информации
—
общенаучной,
медицинской,
интеллектуальной,
культурологической и др., поэтому важно на занятиях анализировать
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словообразовательную структуру ЛС, основу которых составляют
национальные или греко-латинские фонемы, морфемы, словоформы,
содержащие сжатое описание характерных признаков серийно выпускаемой
медицинской продукции, поэтому словообразовательный аспект ЛС находится
в тесной связи с когнитивными интенциями. ЛС неоднородны по своему
смысловому наполнению и могут включать семантические фрагменты из
смежных дисциплин — ботаники, химии, терапии, анатомии, биологии и др.,
что представляет широкие дидактические возможности для развития
межпредметных связей.
Прозрачная
словообразовательная
структура
ЛС
позволяет
репродуцировать информационную картину ЛС, указывающую на химический
состав лекарства, терапевтический эффект, состав, форму выпуска,
анатомическую принадлежность, ботанический аспект, путь введения лекарства
и способ применения.
Таким образом, номинативная структура ЛС апеллирует к когнитивному
опыту участника процесса коммуникации. Она формирует научные ассоциации,
ориентированные на подготовленного потребителя, закладывая информацию,
для понимания которой необходимо иметь определенный общий или
специальный уровень знаний.
При номинации ЛС моделирование играет большую роль. В них
заложены огромные потенциальные возможности оптимизации процесса
специальной коммуникации.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ
СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ
Жовтоніжко І.М.
Україна, Харків, Національний фармацевтичний університет
Однією з основних проблем сучасної вищої освіти є проблема духовного,
культурного та світоглядного ставлення молоді до навколишнього світу.
Зокрема, сучасному суспільству потрібні не тільки висококваліфіковані фахівці,
а, у першу чергу, виховані, світоглядно зрілі, освічені люди в повному сенсі
цього слова. Тому проблема формування наукового світогляду майбутніх
фахівців на сьогоднішній день є дуже актуальною. Тим часом, як показує аналіз
наукових публікацій та наш особистий педагогічний досвід роботи, проблема
формування наукового світогляду студентів-фармацевтів досі не розкрита.
Проблемою формування світогляду особистості та виховання молоді в
останні роки займалися такі науковці, як В. Андрущенко, Л. Бутенко,
В. Горащук, С. Дорогань, Н. Євтух, Ю. Крянєв, Б. Лихачов, Л. Мосолова,
Л. Потапюк, І. Сиземська, В. Сухомлинський та інші.
У науково-педагогічній літературі поняття «світогляд» розглядається порізному. Зокрема, Б. Лихачов зазначає, що науковий світогляд становить
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поєднання конкретно-історичних змістовних поглядів на світ, науковообґрунтованих переконань щодо закономірностей розвитку природи й
суспільства, соціально-економічного устрою, що забезпечує активну життєву
позицію особистості [2: 313−314]. Так, І. Сиземська вважає, що світогляд —
система знань, уявлень людини про світ, про своє місце в ньому з позицій,
насамперед, загальнолюдських цінностей. Авторка підкреслює, що на основі
цих знань та уявлень формується духовне середовище людини, її внутрішнє
«Я» та форма виявлення її особистого буття [3: 63]. На думку інших
дослідників, світогляд є формою духовно-практичного освоєння людиною
світу, через яку вона сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як
середовище свого буття й діяльності, визначає своє місце та призначення в
ньому [1: 8].
На основі аналізу науково-педагогічної літератури відзначимо, що
світогляд людини становить цілісну систему знань, поглядів і уявлень людини
про світ, моральні, духовні та естетичні цінності, що впливають на поведінку
особистості, спосіб її самосвідомості та самовизначення, усвідомлення нею
своєї життєдіяльності, її сенсу та значення для навколишнього світу та самої
себе.
Враховуючи погляди провідних науковців-педагогів, до основних
функцій світогляду можна віднести освітню (науковий світогляд дозволяє
людині правильно зрозуміти світ, допомагає позбутися соціальних, політичних
забобонів і пережитків); виховну (прийняті погляди й переконання вимагають
від особистості цілеспрямованого виховання в собі певних морально-виховних
якостей, естетичних смаків тощо); розвивальну (внутрішня духовна робота
особи щодо вдосконалення власного світогляду сприяє активній діяльності
мислення); організаційну (світогляд є вихідною позицією в практичній роботі
людей); прогностичну (реалізується в науково-теоретичному та практичному
осмисленні тенденцій суспільного розвитку).
Необхідно підкреслити, що формування наукового світогляду
відбувається не в абстрактної людини, а в конкретної реальної особи,
індивідуальності. Тому цей процес необхідно організовувати таким чином, щоб
раціональний, чуттєвий і вольовий компоненти перебували у стані
гармонійного взаємодоповнення, взаємозбагачення, щоб він сприяв
формуванню творчої особистості майбутнього фахівця, який міг би допомогти і
відстояти свої погляди, культурно вести діалог з колегами, відповідати за
результати своєї діяльності.
Сучасні вищі навчальні заклади використовують різноманітні форми
навчально-професійної діяльності, спрямовані на формування наукового
світогляду майбутніх фахівців.
На наш погляд, для більш ефективного формування наукового світогляду
студентів-фармацевтів необхідно дотримуватися таких умов: вивчення явищ,
процесів, об’єктів, що оточують майбутніх фахівців у їхньому повсякденному
житті як багатосторонніх, багатоаспектних явищ; перенесення акцентів на
формування творчих здібностей студентів за рахунок зменшення частки
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репродуктивної діяльності; облік знань, що їх отримують студенти поза
аудиторією з різних джерел; застосування активних форм навчання.
Як відомо, вищі навчальні заклади практикують різноманітні моделі
навчального процесу. Ми пропонуємо модель організації навчання, зокрема для
студентів-фармацевтів, що передбачає виконання таких етапів: формування у
студентів мотивів навчання й позитивного ставлення до нього; оволодіння
новою інформацією, що становить пізнавальну діяльність майбутніх фахівців,
спрямовану на оволодіння новими знаннями й способами навчальних та
професійних дій; відтворення студентами засвоєного навчального матеріалу;
узагальнення та формування професійних умінь і навичок роботи з пацієнтами;
продуктивна пізнавальна професійна діяльність майбутніх фармацевтів.
На основі аналізу результатів упровадження запропонованої нами моделі
у навчальний процес вищих фармацевтичних навчальних закладів, можна
стверджувати, що реалізація даної моделі в освітньому процесі вищої школи
сприяє ефективному формуванню високого рівня світогляду в майбутніх
фармацевтів, а також створенню фундаменту глибокого життєвого та
професійного сенсу.
Список використаних джерел
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С. 63–67.

ОВОЛОДІННЯ НОРМАМИ УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Заверющенко О.Л.
Україна, Харків, Національний аерокосмічний університет
імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Однією з передумов повноцінної підготовки сучасного фахівця є
оволодіння ним нормами усного ділового спілкування, вивчення яких
передбачено курсом «Українська мова за професійним спрямуванням» у
вищому навчальному закладі. Тема «Усне ділове спілкування» складається з
підтем «Мова й мовлення. Усне та писемне мовлення», «Ділова телефонна
розмова», «Публічний виступ» та ін. Названу тему винесено на самостійне
опрацювання.
Сучасний підхід до вивчення мовних тем у вищому навчальному закладі
ґрунтується на знанні шкільного курсу з мови, культури, історії та етики
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спілкування. «Підвищений інтерес студентів до названої теми, а також
різноманіття матеріалів, які з’являються останнім часом у засобах масової
інформації, свідчать про необхідність серйозних досліджень даної мовної теми»
[2: 3] та зумовлюють її актуальність. Метою занять з теми «Усне ділове
спілкування» є допомогти молодому фахівцю краще орієнтуватися в будь-якій
професійній ситуації, розкритися як особистість, створити свій імідж,
користуючися знаннями з ділового етикету, передовсім його вербального
аспекту. Завданням самостійних занять з цієї теми є ознайомлення з
конкретними правилами мовного етикету в колективі, під час наради, ділової
телефонної розмови, бесіди з клієнтом тощо для досягнення студентами рівня
культурного й грамотного спеціаліста.
Навчальний матеріал слід згрупувати за принципом «від теорії до
практики».
Почати вивчення зазначеної теми доцільно з ознайомлення з такими
важливими поняттями, як «мова», «мовлення». Зокрема, студенти мають
усвідомити, що мова — складне суспільне явище, яке є найважливішим
засобом людського спілкування й об’єднання людей у спільноту,
самоідентифікації та вираження ментальності нації (етносу), формування й
розвитку думки, реалізації духовної культури народу. Мова — неоціненний
скарб народу, його коріння й місток у майбутнє.
Слід диференціювати поняття мови й мовлення, роз’яснити студентам,
що мова в її конкретному виявленні як засіб спілкування називається
мовленням. Необхідно наголосити на тому, що мовлення існує в усній і
писемній формах (різновидах). Усне мовлення — це звукове мовлення, яке
широко використовує позамовні засоби спілкування: жести, міміку та ін., що
надають висловлюванню відтінок переконливості й емоційності. Писемне
мовлення — це мовлення, зафіксоване на письмі відповідними графічними
знаками. Усна та писемна форми мовлення мають свою специфіку в дотриманні
норм літературної мови. Важливим моментом є пояснення студентам, чим усне
мовлення відрізняється від писемного на рівні лексики, фразеології,
синтаксису.
Наступним кроком в опануванні зазначеної теми є визначення усного
ділового мовлення як різновиду літературного розмовного мовлення. Тож є
сенс розповісти студентам, що без мови неможливе існування будь-якого
людського колективу, виробництва, трудової діяльності, творчої праці, де мова
реалізується в діловому мовленні. «В особливо офіційних, відповідальних
монологах воно наближається до писемного літературного мовлення» [1: 10].
Студенти мають знати вимоги, що їх висувають до усного ділового мовлення.
Необхідно, щоб ці вимоги базувалися на знанні літературних норм і відчутті
мови. Усне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості,
культури.
Далі студентів слід познайомити з поняттями «культура мови», «культура
спілкування», «мовний етикет». Культура мови — це свідоме й критичне
використання мовних засобів, володіння нормами усної та писемної
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літературної мови в різних сферах суспільної комунікації відповідно до мети й
змісту висловлювання. Розвиток мовної особистості — складний процес.
Високої мовної довершеності сягає, як правило, та людина, яка багато працює
над оволодінням мовою, прагне правильно говорити, виявляти в мовленні —
усному та писемному — свою індивідуальність. Культура спілкування —
багатозначне поняття: 1) це розділ науки, який вивчає мовленнєвий бік життя
суспільства в певну епоху; 2) нормативність мовлення (додержання в мовленні
чинних норм наголосу, вимови, слововживання, стилістики, морфології,
словотвору, синтаксису) і мовленнєва майстерність (уміння підібрати точний за
значенням, дохідливий, виразний, стилістично доречний мовний засіб, слово,
фразеологічну, синтаксичну конструкцію вираження думки).
Мовний етикет — це правила мовленнєвої поведінки, прийняті
національним колективом мовців. Мовний етикет охоплює стійкі формули
спілкування (слова, словосполучення, мовні звороти-кліше) у ситуаціях
установлення контакту зі співрозмовником, підтримки спілкування в
доброзичливій тональності. Особливу увагу потрібно приділити мовним
етикетним формулам, які регулюють культуру спілкування, зокрема формулам
звертання, привітання, прощання, вибачення, подяки, поздоровлення,
побажання, співчуття, компліменту, запрошення, прохання, пропозиції, поради,
критики та ін. Важливо підкреслити, що за допомогою мовного етикету
передається соціальна інформація про мовця та його адресата, про те, чи
знайомі вони, про взаємини рівності / нерівності за віком, службовим
становищем, про їхні особисті стосунки (якщо вони знайомі), про те, за яких
обставин (офіційних чи неофіційних) відбувається спілкування тощо.
Отже, оволодіння засадами усного ділового спілкування допомагає
сформувати в студентів уявлення про мову та мовлення, засвоїти норми
української літературної мови, підвищити свій культуромовний рівень,
опанувати необхідний мінімум етикетної лексики для використання як у
приватних, так і в офіційних ситуаціях.
Список використаних джерел
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БАР’ЄРИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Задорожня Л.В.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Поняття «бар'єри» позначає проблеми, що виникають під час взаємодії та
перешкоджають її ефективності. На жаль, на сучасному етапі проблема бар'єрів
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у міжкультурній комунікації ґрунтовно не досліджена науковцями. Дослідники,
аналізуючи причини виникнення різноманітних бар'єрів міжкультурного
спілкування, розподілили їх на три групи: мовні бар'єри, невербальні бар'єри,
бар'єри стереотипів та забобонів.
Мовні бар'єри в міжкультурній комунікації виникають унаслідок того, що
представники різних культур використовують різні моделі сприйняття
соціальної дійсності за допомогою символічних систем, що відбивається в
мовних конструкціях, стилях усної та письмової комунікації. Проблеми
лінгвістичного характеру часто стають першими перешкодами у спілкуванні з
представниками інших культур. Дослідники називають ці перешкоди
комунікативними бар’єрами, яким властива як лінгвістична, так і психологічна
природа.
У нашій роботі ми розглянули причини виникнення, а також способи
подолання мовного бар’єра, що є умовою формування мовної компетенції
майбутнього фахівця. Подолання мовного бар’єра є також життєво необхідним
унаслідок появи в наш час нових типів мовленнєвої комунікації: «дистантних»
діалогів і полілогів мовою міжнародного користування; посиленої взаємодії
усного й писемного мовлення рідною та іноземною мовами; прискорення
розвитку мікромови науки й техніки. Ці наслідки є ознаками перебудови
комунікативного механізму професійної науково-технічної діяльності.
У науковій літературі відсутнє єдине тлумачення терміна «мовний
бар’єр». Ми розуміємо його як нездатність людини, яка абсолютно не володіє
або володіє певним лексичним і граматичним матеріалом, сприймати і
продукувати спонтанне мовлення в будь-якому іншомовному середовищі
унаслідок невпевненості у своїх знаннях.
Серед причин виникнення подібних важких ситуацій спілкування можна
назвати такі:
1. Психологічна невпевненість студента, його побоювання помилитися,
що, можливо, розвивається через неправильно створені умови навчання мови,
відсутність сприятливого психологічного клімату на заняттях, позбавлення
студента можливості висловити власний погляд за його бажанням.
2. Відсутність мотивації у студента. Розуміння потреби у вивченні
іноземної мови й наявності здатності до спонтанного іншомовного мовлення
обома суб’єктами навчального процесу є принципово важливим для успішної
його організації.
3. Відсутність мовленнєвої практики. Необхідно створювати ситуації,
максимально наближені до реальних, з метою автоматизації як мовних навичок,
так і мовленнєвих умінь.
4. Відсутність певних педагогічних умов, зокрема відсутність освітнього
середовища, що забезпечить можливість здійснення спонтанного мовлення у
штучно створених комунікативних ситуаціях. До педагогічних умов також
належать: створення проблемних мовленнєвих ситуацій, пов’язаних із
професійними завданнями, що розв’язуються за допомогою активних методів
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навчання; використання комп’ютера та інформаційної мережі інтернет;
забезпечення адекватної психологічної атмосфери тощо.
Аналіз науково-методичної літератури підтверджує той факт, що
найефективнішим способом подолання мовного бар’єра є, безперечно,
безпосереднє спілкування з носіями мови. Серед інших способів є такі:
1. Застосування комунікативного методу, що передбачає максимальне
занурення студента в мовний процес і мінімальне звернення його до рідної
мови. Слід використовувати ігрові ситуації, завдання з пошуку помилок,
порівняння й зіставлення. Подібні завдання залучають не тільки пам’ять, але й
логіку, уміння мислити аналітично й образно.
2. Застосування інноваційних ігрових технологій навчання, таких як
метод кейс-стаді. Цей метод становить опис ситуації, приблизну копію реальної
події зі скопійованими проблемами й питаннями з метою стимулювання
обговорення.
3. Навчання у групах, що надає можливість чути, розуміти інших мовців,
адекватно реагувати на їхнє мовлення.
4. Застосування отриманих знань – перегляд іншомовного телебачення,
іншомовні чати.
5. Навчання мови має бути систематичним і всебічним: на занятті слід і
читати, і писати, і говорити, і слухати іноземну мову.
6. Знайомство студентів із соціокультурним аспектом, з нормами і
традиціями спілкування носіїв інших культур; порівняння двох культур;
глибоке знання світу мови, що вивчається.
Отже, ефективна підготовка конкурентоспроможного фахівця, який
володіє мовною компетенцією для здійснення іншомовної професійної
діяльності, передбачає урахування і мовних, і психологічних, і соціокультурних
аспектів під час вивчення іноземної мови на ґрунті певних педагогічних умов.
Список використаних джерел
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАГЛЯДНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Исаева В.И.
Украина, Харьков, Харьковский автотранспортный колледж
На современном этапе наглядность остается одним из действенных
методов преподавания иностранного языка. Наряду с традиционными видами
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наглядности, которые делают учебный курс более доступным и легким для
усвоения,
в
практику
преподавания
языка
активно
внедряются
информационные технологии, различные виды работы с компьютером,
обеспечивающие появление новых форм, методов и приемов. Существенная
переработка и изменение традиционных наглядных средств обучения, которые
должны стать динамичными, интерактивными и мультимедийными, вызвана
тем, что наглядность становится органичной частью познавательной
деятельности студента, средством формирования и развития не только
наглядно-образного, но и абстрактно-логического мышления. Таким образом,
традиционная классификация видов наглядности была дополнена еще одним –
компьютерная наглядность. Вслед за А.Г. Войтовым [1: 25], под этим термином
мы понимаем совокупность специфических учебных дидактических средств,
педагогически целесообразно представляющих учебный материал в наглядном
виде, и соответствующей аппаратуры для воспроизведения данной
информации. Мы разрабатываем компьютерную наглядность в среде «MS
POWER POINT» в виде презентаций. Характерной особенностью
компьютерной наглядности является её мобильность. При подготовке к
каждому занятию преподаватель может самостоятельно создавать необходимые
презентации, выбрав наиболее подходящий для данной темы материал. Чаще
всего
мы
использовали
словесно-образную
компьютерную
наглядность. Словесно-образная
компьютерная
наглядность
может
использоваться на всех этапах изучения определенной темы. На
заключительных занятиях компьютерная наглядность является одной из форм
повторения и систематизации изученного материала.
Таким образом, опыт применения компьютерной наглядности на занятиях
по иностранному языку показывает, что при ее использовании повышается
эффективность усвоения материала студентами, улучшается эмоциональный
фон занятия, формируется устойчивый интерес к иностранному языку, на
практике реализуется дифференцированный подход к студентам с разным
уровнем подготовки, создаются условия для коллективной проектной
деятельности студентов.
Компьютерная визуализация учебной информации позволяет наглядно
представить на экране объекты и процессы во всевозможных ракурсах, в
деталях, с возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных
частей в развитии, во временном и пространственном движении.
Компьютерная визуализация учебной информации обеспечивается
специфическими наглядными средствами обучения, созданными на основе
современных мультимедийных технологий, благодаря которым в процесс
обучения становится возможным включать всё многообразие наглядных
средств – текст, графику, звук, анимации, видеоизображения. Это, например,
интерактивные карты, анимированные (динамические) опорные конспекты,
интерактивные плакаты и др. Разработка и создание совершенно новых видов
наглядности вызвано не столько потребностью в экспрессивной визуальной
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информации
и
зрительной
стимуляции,
сколько
дидактическими
особенностями этого нового вида учебной деятельности.
Компьютерная наглядность представляет собой сложное явление. На
данном этапе исследователям нелегко выявить её сущность. Даже названия
учёные используют разные, например, «электронная наглядность»,
«динамическая наглядность», «компьютерная наглядность», «интерактивная
наглядность», «виртуальная наглядность», «мультимедийная наглядность»,
«гипертекстовая наглядность» и др., часто употребляя эти термины в разных
значениях. Компонентами компьютерной наглядности могут быть как
статические (картины, схемы, таблицы), так и динамические изображения
(видео, анимация). Основными характеристиками компьютерной наглядности
являются интерактивность, динамизм (анимированность) и мультимедийность.
Методика современного преподавания с использованием компьютерной
графики и аудиовизуальных средств должна ориентироваться на будущие и
современные технологии, в том числе, и на тенденции развития способов
использования информационно-компьютерных средств и технологий. В
современной методике должны быть представлены необходимые технические
условия, программное обеспечение и требования к пользователю, которые
создают условия для обращения к цифровой графике и компьютерному
дизайну. В состав учебно-методических комплексов должна быть изначально
заложена возможность их модернизации и интеграции с динамичным
изменением информационного ресурса.
Педагоги нового поколения должны владеть информационной культурой,
основательными знаниями в сфере современных информационных и
коммуникационных технологий. Важно уметь квалифицированно выбирать и
применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют
содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют
достижению целей гармоничного развития учащихся с учетом их
индивидуальных способностей.
Список использованных источников
1. Войтов А.Г. Учебная наглядность / А.Г. Войтов. – М.: ИТК «Дашков и К˚», 2007. –
238 с.

САМОСТІЙНА РОБОТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Казанков Р.Ю.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
На сучасному етапі посилюється тенденція до суттєвого зменшення
аудиторного навантаження викладачів. У цьому контексті важливою складовою
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освітнього процесу слід назвати самостійну роботу студентів. Викладання
«Історія України» та «Історія української культури» для іноземних студентів не
є винятком у світлі згаданої тенденції.
Для досягнення кращого результату у вивченні дисциплін «Історія
України» та «Історія української культури» необхідно чітко розробити та
прописати всі необхідні види активності в процесі самостійної роботи. Не менш
важливо забезпечити студентів методичними рекомендаціями, які сприятимуть
виконанню поставлених завдань.
Одним із суттєвих компонентів самостійної роботи студентів слід вважати
доступ до якісних і виконаних на високому професійному рівні інтернетплатформ з української історії та культури. При цьому найбільш важливим є
альтернативність подібних джерел до англомовної Wikipedia. Яскравим
прикладом є Інтернет Енциклопедія України, створена Канадським Інститутом
Українських Студій (Internet Encyclopedia of Ukraine by Canadian Institute of
Ukrainian Studies). Підготовлена фахівцями з української історії та культури,
базуючись на значній кількості історичних джерел ХІХ-ХХ століть,
Енциклопедія надасть змогу іноземним студентам глибше зануритись у світ
української історії та культури, зрозуміти особливості історичних умов
формування та розвитку українського народу. Систематизована та викладена у
доволі стислій формі необхідна інформація стане добрим помічником студентів
під час вивчення зазначених дисциплін, а також надасть змогу підготуватися до
самостійної роботи з освоєння матеріалу. Разом зі створеними викладачами
кафедри соціально-економічних наук Центру міжнародної освіти навчальними
посібниками з історії України та української культури, подібні онлайн-ресурси
стануть у пригоді іноземним студентам медичного факультету.
У ході самостійної підготовки до написання реферату за обраною /
запропонованою темою іноземні студенти повинні мати певні рекомендації
щодо опрацювання матеріалу. Студентів необхідно поінформувати, що реферат
є науковою роботою, яка відображає рівень оволодіння певною тематикою. Як
кожна наукова праця, реферат має містити певні складові елементи, без яких
прийняття реферату від студентів є неможливим. У методичних рекомендаціях
для іноземних студентів важливо чітко прописати основні елементи реферату
(вступ, де студент повинен обґрунтувати вибір відповідної теми, її
актуальність, зв’язок із досліджуваною на занятті епохою; основна частина,
яка може складатися з декількох розділів, але не більше 4-5; висновки, які
мають підсумувати вищевикладений матеріал).
Інший пропонований іноземним студентам вид активності — створення
мультимедійної презентації — так само має бути забезпечений чіткими
методичними рекомендаціями. Основною метою виконання презентацій можна
вважати демонстрацію умінь студентів проводити ретельний пошук та
систематизацію й структурування дібраної інформації. Проте досвід
викладання історії України та української культури іноземним студентам
доводить, що, за деякими винятками, студенти намагаються включити якомога
більше тексту в презентації, навіть не намагаючись робити логічні акценти на
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певному матеріалі, не поділяючи текст на абзаци. У підсумку це призводить до
того, що мультимедійні презентації стають вкрай переобтяженими, не
структурованими, важкими для читання та позбавленими логіки викладу.
Однак необхідно позитивно відзначити дуже великий та цікавий
інформативний матеріал, яким студенти супроводжують свої презентації. Утім,
інколи трапляються інші крайнощі — коли текст майже відсутній, а ілюстрації
займають всю презентацію.
Для уникнення подібних ситуацій вважаємо за потрібне надати
студентам-іноземцям рекомендації щодо підготовки до створення
мультимедійних презентацій. Так, за тему потрібно обирати одне конкретне
питання, яке потребує висвітлення. Презентація повинна містити не менше 6-7
слайдів, створених у графічному редакторі Microsoft Power Point Office (або
інших доступних для використання редакторах). Основними складовими
створення успішної презентації є чітка структура, інформативність матеріалу,
лаконічність. Зазначимо, що правильно дібраний ілюстративний матеріал
(фото, мапи, таблиці чи діаграми) допоможуть зробити презентацію якісною та
привернуть увагу аудиторії.
Підсумовуючи, варто підкреслити, що нагальність методичних
рекомендацій для студентів-іноземців зумовлена також і різним рівнем
володіння англійською мовою, що може стати на заваді правильному
розумінню поставлених завдань. Саме тому, від наявності чітко та ретельно
прописаних методичних рекомендацій, багато в чому залежить успішне
виконання студентами усіх видів самостійної роботи та засвоєння матеріалу.

КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОВ ТА ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН
Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Тарасова Т.В.
Україна, Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Однією з важливих методичних проблем удосконалення навчання
студентів-іноземців на підготовчих відділеннях є оптимізація та корекція
процесу навчання на ґрунті сучасних моделей вивчення мов та природничих
дисциплін.
Розробка системи комунікативно орієнтованого навчання студентів у
сфері професійного спілкування передбачає низку етапів, що характеризуються
певними цілями, завданнями й конкретними технологічними кроками.
Підсумковою метою вивчення мов як засобу спілкування в навчальнопрофесійній сфері є формування певного рівня комунікативних компетенцій на
базовому рівні. Цей рівень передбачає володіння мовою для вирішення
оптимальної кількості комунікативних завдань, достатніх для обмеженого
навчально-професійного спілкування у стандартних ситуаціях.
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На початковому етапі побудови комунікативно орієнтованого навчання
необхідно здійснити корекцію навчальних програм з мов з урахуванням
комунікативних потреб студентів у навчально-професійній підсфері —
природничі дисципліни. Навчальний текст є вищою комунікативною одиницею
навчання. Для реалізації комунікативних завдань у сфері природничих
дисциплін доцільно використовувати типовий навчальний текст, що містить
типізовану інформацію, певну логіко-змістовну композицію, що піддається
програмуванню й характеризується стійкістю варіантів мовленнєвої діяльності
у цій сфері спілкування. Ця теза може бути реалізована на ґрунті чіткої
структурно-змістовної організації типових навчальних текстів за єдиною
схемою з урахуванням змісту конкретної дисципліни [1]. Логіко-змістовний і
системно-функціональний аналіз змісту курсів природничих дисциплін
дозволяє виділити загальні для всіх природничих наук структурні компоненти
наукових знань: явища природи (фізичні, хімічні, біологічні); наукові факти;
форми руху матерії; моделі явищ природи; математичний опис моделей;
наукові поняття; закони; теорії; методи досліджень. Ці категорії наукових
знань можуть бути основою для створення тематичного мінімуму для всіх
природничо-наукових дисциплін, відмінності будуть стосуватися лише
лексичного мінімуму з кожної дисципліни. У подальшому під час
відпрацювання тактики спілкування та видів мовленнєвої діяльності студентів
така структурно-змістовна організація навчальних текстів приведе до
багаторазової повторюваності висловлювань за єдиною схемою, але з різною
тематичною лексикою, що дозволить формувати навички і вміння мовлення до
необхідного рівня, відповідного певному етапу навчання.
Ця робота має проводитись з урахуванням міжпредметних зв’язків при
викладанні природничих дисциплін та закономірностей поетапного оволодіння
основними видами мовленневої діяльності: аудіюванням, читанням, мовленням
та письмом.
Одним з етапів побудови системи комунікативно орієнтованого навчання
є семантико-функціональний опис тематичної лексики, створення нових типів
словників, у яких фіксуються лексичні та граматичні особливості
функціонування термінів та словосполучень. Відомо, що навчально-професійну
сферу спілкування під час вивчення природничих дисциплін забезпечує
науковий стиль мовлення. Відповідно до понять наукового стилю мовлення в
навчально-професійній сфері спілкування відбір тематичної лексики необхідно
проводити з урахуванням ситуативно-тематичного принципу та принципу
функціональної достатності й актуалізації кожного терміна. Відбираючи
тематичну лексику необхідно також ураховувати не тільки ізольовані терміни
та актуалізовані слова, а також терміновані слова загальнолітературної мови,
структури наукового стилю мовлення [2]. Такий повний мінімум відібраної
тематичної лексики, структур наукового стилю мовлення, системно
оформлених у композиційно-змістові блоки з урахуванням поетапних цілей
навчання, основних видів мовленнєвої діяльності, має знайти своє втілення в
додатках до програм з мов. Необхідно також відзначити, що при відборі
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тематичної лексики, визначенні частотності термінів з метою реалізації
міжпредметних зв’язків треба враховувати нові діючі програми перших курсів
ВНЗ та профіль навчання студентів (інженерно-технічний, медико-біологічний,
економічний, гуманітарний).
Підсумковою метою навчання мов як засобу спілкування в навчальнопрофесійній підсфері (природничі дисципліни) є формування певного рівня
комунікативної компетенції студентів з урахуванням співвідношення між
тривалістю етапу навчання, поетапними цілями й мовними засобами їх
вираження. Для цього необхідно визначити кількість етапів навчання, їх
тривалість, вимоги до основних видів мовленнєвої діяльності в межах даного
етапу на підготовчому відділенні.
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ПОТЕБНЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ «ДЕЯКИХ ОБРЯДІВ І ПОВІР’ЇВ»
І ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ У ВИКЛАДАННІ МОВ
Карнаушенко Г.Н., Панасенко Л.О., Сало Д.С.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Життя і творчість Олександра Опанасовича Потебні більшою чи меншою
мірою висвітлюється в навчальних матеріалах філологічних факультетів (для
студентів іноземців у тому числі). Значущість наукового доробку геніального
вченого загальновизнана. Проте далеко не з усіма періодами життя
харківського професора ознайомлені як студенти, так і, не зрідка, викладачі. У
той самий час обізнаність з умовами створення філологом наукового твору
сприяє більш людяному ставленню до автора, дозволяє більш уважно й
емпатично сприймати текст, а в деяких випадках навіть розуміти підтекст.
Так, зовсім по-іншому сприймається текст Потебневої роботи «О
мифическом значении некоторых обрядов и поверий», у першу чергу, її першої
частини «Рождественские обряды», якщо знати, що створювалась вона в
1863 році. У цей час О.О. Потебня був у закордонному відрядженні, викликав
усе більшу недоброзичливу увагу з боку як австрійської, так і російської влади,
а двоє його рідних братів брали участь у польському повстанні за відновлення
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незалежності, яке було жорстоко придушено російськими каральними
військами.
Про цей період життя великого вченого найкращий біограф
О.О. Потебні Віра Юріївна Франчук, спираючись на архівні матеріали,
зазначає: «У несприятливій для наукових занять ситуації він не забуває мети
свого відрядження. Згодом він застосував і розвинув порівняльний метод при
аналізі близькоспоріднених російської та української мов, розширив і поглибив
тло дослідження за рахунок усіх слов’янських, балтійських та деяких інших
індоєвропейських мов» [4:110]. Варто додати, що О.О. Потебня застосовував
порівняльний метод і до аналізу фактів народної культури. У Празі в 1863 році
вчений порівнював, зокрема, слов’янські і французькі обряди й повір’я,
звертаючи увагу й на мовні одиниці, у першу чергу – слова й словосполучення
(терміни народної культури), аналізуючи в багатьох випадках їхню етимологію
та «зв’язок деяких уявлень у мові», тобто внутрішні семантичні відношення
між образом-етимоном і символікою певного обряду або його частини.
Етнолінгвістичні дослідження О.О. Потебні, висвітлення вченим
слов’янсько-французьких паралелей мають значний лінгвокраїнознавчий
потенціал. Відомості про ці дослідження можуть бути залучені не лише до тем
із теорії філології, загального мовознавства, історії славістики, етнографії, але й
до поглибленого вивчення французької мови (або інших мов, матеріали яких
розглядає О.О. Потебня).
Так, аналізуючи сербську народну традицію запікати в «чесницю»
(обрядовий різдвяний хліб) золоту або срібну монету, з подальшим
визначенням члена родини, у чиєму куснику знайдеться та монета, як
«щасливішого за всіх у майбутньому році», О.О. Потебня вдається до
порівняння з неслов’янськими етнокультурними зонами. «Цей звичай, –
зазначає вчений, – є у Німеччині та Франції, де в хрещенський хліб запікають
яблуко чи біб. Хто знайде у своєму кусні ці речі, того називають королем дня й
роблять йому подарунки» [3:128]. Далі, аналізуючи символіку яблука й бобів у
слов’ян, О.О. Потебня додає: «Судячи з цього, яблуко й біб і в німецькому, й
французькому звичаях указують на зв’язок різдвяного хліба, між іншим, із
плодючістю шлюбів» [3:129].
Розглянута О.О. Потебнею традиція є яскравою лінгвокраїнознавчою
особливістю не лише для Франції ХІХ століття, але й для сучасного життя
країни. Ця традиція є живою, сучасні французи поштиво ставляться до неї,
підтримують і розвивають.
Так, до 6 січня, коли проходить цей обряд, і ще два тижні потому в
магазинах і пекарнях продають спеціальні кулінарні, найчастіше хлібнобулочні вироби, «galettes» , із запеченими фігурками, які знайдуть «щасливці».
Цей хлібець має спеціальну назву,”galette des rois”, яку буквально можна
перекласти як «королівський пиріг». Фігурки, які запікають до такого хліба,
вже не завжди мають форму боба. (Пекарі щороку вигадують щось нове, аж до
пластикових «старих марок», це можуть бути форми тваринок і фігурки людей.
Але твердо тримається і традиція запікати справжній великий біб). До такого
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хлібного виробу додається паперова корона (!). Весь цей обряд має назву”Jour
des rois”, яку приблизно можна перекласти як “День королів”, називають його
ще «l’Epiphanie» – «Епіфані».
Згаданий обряд і його живучість, збереження в часі демонструють,
наскільки важливими для сучасного французького суспільства, точніше, для
його колективного «підсвідомого» є міфологічні установки. Як справедливо
зазначає А.Я. Гуревич, «міф не належав виключно до архаїчної стадії людської
історії, він залишається змістом людської свідомості й у пізніші часи <…>»
[1: 379]. Стає зрозумілим, що для «нижчих, ірраціональних рівнів»
(А.Я. Гуревич) сучасної французької ментальності, як і в часи Середньовіччя,
основою є міфологічне світобачення. Далі медієвіст звертає особливу увагу на
живий характер функціонування міфу: «При цьому важливо констатувати, —
зазначає А.Я. Гуревич, що міф не просто відтворювався, але – і це, мабуть, з
особливою силою виявилось при аналізі «прикладів» – знову й заново творився;
він був не лише одержаним від сивої старовини культурним надбанням, але й
живим співучасником нової культурної творчості» [1: 379; підкреслення наше.
– Г.К., Л.П., Д.С.].
Знання про відповідну традицію святкування актуалізується й під час
читання неадаптованого тексту новели Ґі де Мопассана «Мадемуазель Перль”
(Guy de Maupassant, Mademoiselle Perle), де опис обряду стає частиною сюжету.
Крім того, вважаємо за потрібне висловити сподівання, що залучення
даних про обставини і зміст відповідних Потебневих досліджень матиме й
набагато серйозніший ефект і глибший вплив на молодих слухачів. На нашу
думку, інформація про те, що французький обряд має паралелі у слов’янській
народній культурі та став об’єктом аналізу великого вченого, славного
професора Харківського університету О.О. Потебні в один із найскладніших
періодів його життя, може збагатити уявлення студентів про зв’язки між
європейськими культурами і про драматичність наукового пошуку.
Таким чином, стає очевидним, що залучення до навчального процесу
відомостей про дослідження О.О. Потебні, дотичних до етнолінгвістики, має
надзвичайну цінність і перспективність. Воно може допомогти розширити
інтелектуальні обрії студентської молоді й формувати світогляд сучасної
культурної, відповідальної, самодостатньої людини, спрямованої на збереження
національних цінностей, тісно пов’язаних із європейськими.
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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ
Карцева М.Д., Білик Н.О.
Україна, Харків, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
Активізація є ключовим елементом у концепції інтенсивного навчання.
Це процес, спрямований на досягнення активності особистості і збереження
цього стану. Активізація навчальної діяльності досягається різними формами
роботи на уроці й характеризується інтенсивністю.
Поняття «інтенсивне навчання» інтерпретується як динамізм, активність
у взаємодії викладача та навчальної групи, а також учнів між собою. Стан
активності викладача й учня забезпечує високий рівень інтенсивності
навчального процесу. Засвоєння можливе лише через активну діяльність самої
людини й через спілкування з іншими людьми під час цієї діяльності.
Оволодіння навчальними розумовими діями озброює тих, хто навчається,
методами пізнання, дає можливість широкого перенесення способів
пізнавальної діяльності, конструювання нових способів, завдяки чому
створюються умови для самостійного творчого мислення.
Таке уявлення про навчання є актуальним, оскільки інтенсивне
навчання — це особливим чином організоване спілкування, у процесі якого
прискорюється оволодіння предметом, активно розвивається особистість.
Навчання – це практика, де проявляються усі здібності й можливості
суб’єкта, який навчається. Здібності не стільки надані людині від народження,
скільки формуються в процесі навчання, їх змістом є соціокультурний досвід .
Навчання іноземної мови ґрунтується на застосуванні системи методів
активізації можливостей особи, групи й колективу. Неповне розуміння
психологічних механізмів навчання породжує в того, хто навчається,
психологічний бар’єр до предмета, яким важко оволодіти.
Активною стороною процесу навчання є суб’єкт пізнання — іноземний
студент, який має свої соціокультурні ознаки. Навчання спілкування іноземною
мовою відбувається, з одного боку, з урахуванням психологічних механізмів,
що лежать в основі формування, відпрацювання й закріплення складних
комунікативних умінь і навичок, а з іншого боку, має враховувати психологічні
закономірності організації міжособистісних відносин в колективі.
Узагальнення психологічного змісту існуючих методів інтенсивного
навчання іноземної мови дозволяє умовно виділити серед них системні,
фрагментарні та інтеграційні. Перші спираються на використання механізмів
свідомості та підсвідомості, створення сприятливих психологічних умов
навчання. Останні реалізуються як самостійно, так і в комплексі з іншими.
Інтенсивне навчання нерідної мови — це послідовне практичне
тренування мозкової діяльності того, хто навчається, свідомо кероване
засобами соціальної психології. Поняття інтенсивного навчання іноземних
студентів іномови складається з таких елементів: 1) концентрованості
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навчальних занять; 2) циклічності навчання; 3) великого обсягу засвоюваного
матеріалу; 4) збільшення спілкування на занятті; 5) цілеспрямованої активізації
психологічних резервів особи.
Психологічний ефект інтенсивного навчання ґрунтується на відомих
принципах
радості,
єдності
«усвідомленого
—
неусвідомленого»,
взаємозв’язку. Одним з основних правил, відповідно до яких викладач
організує міжособистісну взаємодію і спілкування на уроці, є встановлення
неформальних і рівноправних, емоційно насичених і позитивних відносин між
усіма учасниками процесу. Ці відносини від самого початку будуються на
основі взаємодопомоги й доброзичливості, взаємної підтримки і схвалення,
взаємної участі й інтересу в умовах живого й активного спілкування.
Це досягається за рахунок використання особливої форми
цілеспрямованої, психологічно вмотивованої мовленнєвої діяльності. При
цьому дуже важливе внутрішнє налаштування на навчання. Психологічні
засоби системи координують периферичні перцепції і емоційний стимул, які
спрямовані на особистість у цілому. У методиках інтенсивного навчання
найціннішим є саме та легкість, з якою протікає навчання за умов психічної
напруги, що виникає у зв’язку з високою концентрованістю процесу навчання.
Максимально загострюються всі індивідуально- і соціально-психологічні
чинники, недооцінювання яких іноді істотно знижує ефективність начебто
добре продуманих методичних прийомів.
Модель інтенсивного навчання передбачає опору на певні принципи та
умови. Провідними є емоційно-мотиваційний, когнітивний та комунікативний
компоненти.
Найголовнішою соціально-психологічною особливістю інтенсивного
навчання є наявність мотиву діяльності. Інтенсивно мова вивчається лише тоді,
коли вона усвідомлюється, а формування й реалізація такої потреби протікає в
навчальній групі у процесі спільної діяльності. При цьому сама організація
такого навчання сприяє посиленню такої потреби. Більш того, соціокультурна
потреба й мотивація переходять у процесі навчання до інтелектуальнопізнавальної та комунікативної потреб. Мотивація значно впливає на ступінь
оволодіння мовою, і тому її формування, розвиток і постійне збагачення
різними засобами має бути в центрі уваги викладача.
У процесі інтенсивної навчальної діяльності розвивають пізнавальні
можливості, інтелектуальні та мовні здібності, афективні особливості, стан
мотивації, ставлення до мови й до практики оволодіння нею тощо.
Конкретизуються особистісні чинники в таких психологічних характеристиках,
як: гнучкість мислення, прагнення до успіху, адаптивність, самоприйняття,
емоційний комфорт, самостійність та усталеність інтересів особистості, рівень
її тривожності та самооцінки.
Таким чином, можливість керування діяльністю іноземних студентів у
процесі інтенсивного навчання сприяє запам’ятовуванню великого обсягу
іншомовного навчального матеріалу, збільшенню оперативної пам’яті,
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підвищенню інтересу
саморозвиток студентів.

до

соціокультурного

спілкування,

стимулює

Список використаних джерел
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Клименко Г.В.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Академічна мобільність студентів стала можлива завдяки міжнародному
характеру сучасної освіти, що збільшило кількість іноземних студентів у вищих
навчальних закладах.
Перед викладачами, які навчають іноземних студентів, виникає безліч
питань. Як почувається студент з іншої країни, опинившись у новому для себе
середовищі? Як прискорити процес адаптації? Проблема адаптації є
найважливішою проблемою, яка стає як перед викладачами, так і перед
іноземними студентами. Від термінів адаптації залежать успіхи іноземних
студентів і їх професійне становлення як майбутніх фахівців.
Відомо, що адаптація іноземного студента — це складний, динамічний,
багаторівневий і багатосторонній процес перебудови потребово-мотиваційної
сфери, комплексу наявних навичок, умінь і звичок відповідно до нових для
нього умов [1: 103].
Перед студентами-іноземцями в Україні постає проблема взаємодії з
новим соціокультурним середовищем, з іншими іноземними студентами, які
володіють різними мовами. Кожна конкретна особистість персоніфікує
соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації й системи прийнятих
у суспільстві норм і цінностей [2: 15]. Таким чином, будь-яка особистість являє
собою плід тієї чи іншої культури, установок, стереотипів. Студент виявляється
залученим до безлічі соціальних систем, кожна з яких систематизовано впливає
на нього. У результаті студент стає не тільки елементом соціальної системи, але
й сам становить систему, що має складну структуру.
У широкому плані особистість студента є інтегральною цілісністю
біогенних, соціогенних і психогенних елементів. При цьому найважливішими
соціогенними складовими особистості є соціальні ролі, виконувані людиною
(студентом іноземцем) в різних спільнотах (сім’ї, школі, групі однолітків), а
також суб’єктивне «Я», тобто створене під впливом дій інших уявлення про
власну особу, і відбите «Я», тобто комплекс уявлень про себе, створених з
уявлень інших людей про нас самих.
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У процесі навчальної діяльності іноземний студент, з одного боку,
інтегрує соціальні відносини навколишнього середовища, а з другого боку —
виробляє своє особливе ставлення до зовнішнього світу.
Перерахуємо соціальні властивості іноземного студента:
1) певна соціальна мета діяльності — навчальна діяльність;
2) соціальний статус і виконувана соціальна роль;
3) очікування щодо можливого статусу і ролі;
4) норми і цінності (культура), якими він керується в процесі своєї
діяльності;
5) сукупність знань;
6) рівень освіти і спеціальної підготовки;
7) соціально-психологічні особливості;
8) активність і ступінь самостійності в прийнятті рішень.
У процесі соціалізації іноземного студента можна виділити дві фази —
соціальну адаптацію та інтеріоризацію [3: 42].
Соціальна адаптація іноземного студента означає його пристосування до
соціально-економічних умов, до рольових функцій, соціальних норм, що
існують на різних рівнях життєдіяльності суспільства, до соціальних груп і
соціальних організацій, соціальних інститутів, що є середовищем його
життєдіяльності.
Інтеріоризація — це процес включення соціальних норм і цінностей у
внутрішній світ людини. Особистість іноземного студента не розчиняється в
соціальному середовищі, а належить до нього як самостійна одиниця.
Соціалізація особистості зводиться до соціального навчання, включає тільки
суб’єктивну форму врощення індивіда в суспільство, а нормативно-ціннісна
система є автономною стосовно особистості.
Зрозуміло, що в процесі навчання студентів-іноземців необхідно
враховувати особливості їхньої мотивації навчання, її відмінність від мотивації
навчання українських студентів, бо тут на перше місце виходить потреба в
самоактуалізації [4: 252]. Крім того, важливо врахувати специфіку
кореляційних відносин мотивації навчання з комплексом індивідуальнопсихологічних і соціально-психологічних умов.
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КОНЦЕПТ «СВЕТ» КАК ЭЛЕМЕНТ ДУХОВНОСТИ
В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Клименко Т.А.
Украина, Днепр, Днепровский национальный университет
имени Олеся Гончара
Вопросы о мере соотношения и взаимопроникновения языка и различных
сфер культуры являются важными на современном этапе развития науки, их
суть заключается в том, насколько язык и культура переплетены и в какой мере
оказывают влияние друг на друга. Понятие «концепт» является одним из
центральных понятий лингвокультурологии, а «лингвокультурный концепт –
это направление от культуры к индивидуальному сознанию» [3: 97]. Имя
концепта несет на себе номинативную и содержательную нагрузки, является
«медиумом, при помощи которого концепты выражаются – абстрактное,
обобщенное и конкретно-чувственное, индивидуальное слово» [2: 12].
При исследовании отдельно взятого концепта возникает вопрос о его
языковом воплощении, что является важным для последующего описания
концепта, которое представляет собой «специальные исследовательские
процедуры толкования значения его имени и ближайших обозначений» [3: 92].
Объектом нашего исследования являются фразеологизмы, пословицы и
поговорки, художественные тексты русской литературы ХХ века.
Формальный объем концепта охватывает различные языковые единицы:
как средства номинации, так и всевозможные образные средства. Отражением
авторского восприятия «света» являются изобразительно-выразительные
средства, представленные в художественных произведениях метафорой,
метонимией, сравнением, перифразой.
Свет ассоциируется с яркими человеческими эмоциями, которым он
сопутствует или даже является их источником. Эти эмоции могут быть как
негативными, так и позитивными.
Слово свет имеет символическое значение. «Свет символизирует
проявление божества, космическое творение, логос, универсальный принцип,
содержащийся в явлении, изначальный интеллект, жизнь, истину,
просветление, гнозис, прямое знание, бестелесное, nous, источник блага» [4]. В
различной энциклопедической литературе «свет» является символом
бессмертия, вечности, чистоты, величия, мудрости, интеллекта, радости и
жизни. Свет также символ божества: так, Иисус Христос – Свет мира, Будда –
Свет Азии, Кришна – Владыка Света, Аллах – Свет неба и земли. Если «свет» и
«тьма» составляют бинарную оппозицию, то у «света» появляется еще значение
«добро, созидание».
«Свет» является экзистенционально значимым для человека. В
мифологической
модели
мира
свет
соотносится
с
главными
элементами мироздания – небом, водой, и, в конечном счете – с добром.
Данный концепт всегда имел оценочную коннотацию: светлые силы
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воспринимались как силы истины, красоты, радости. Концепт «свет» обладает
национально-культурной спецификой, которая проявляется в его образных
составляющих и системных связях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ (ЕГО ФУНКЦИИ, ВИДЫ И ФОРМЫ)
Коваленко И.Б.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Система довузовской подготовки иностранных студентов в вузах
Украины имеет уже более чем полувековую историю. За этот период накоплен
богатый опыт организации учебного процесса. Одним из важнейших элементов
разработанной методики обучения иностранных студентов является
организация эффективной системы контроля учебной деятельности.
Контроль может преследовать разные цели, однако во всех случаях он не
является самоцелью и выполняет две основные функции – контролирующую и
обучающую. Осуществляя контроль, преподаватель выявляет пробелы в
усвоении студентами учебного материала, затем проводит работу по
устранению этих недостатков посредством варьирования стратегии обучения в
сторону улучшения и оптимизации.
Обучающий характер контроля выражается в том, что он позволяет
совершенствовать процесс обучения, заменять малоэффективные приемы и
способы обучения более эффективными, создавать более благоприятные
условия для коррекции и улучшения усвоения учебного материала студентамииностранцами. Кроме того, обучающая функция контроля выражается и в
формировании механизма самоконтроля и самооценки как факторов,
направляющих и стимулирующих учебную и коммуникативную деятельность
иностранных студентов.
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Так как обучение и контроль органично связаны, при проведении
контроля преподаватель отталкивается от конкретных задач учебного занятия, а
этапы контроля должны соответствовать этапам обучения.
Традиционно выделяют следующие виды контроля:
– текущий контроль, который проводится на каждом занятии и позволяет
судить об успешности овладения студентами определенной части изучаемого
материала. Формы и приемы текущего контроля весьма разнообразны и, как
правило, от вида занятия и этапа обучения;
– промежуточный контроль, который проводится по завершению темы и
позволяет судить об эффективности овладения студентами определенного
раздела
программного
материала.
Задания,
предназначенные
для
промежуточного контроля, по своему характеру не отличаются от заданий
текущего контроля, но охватывают более широкий по объему материал.
– итоговый контроль, который направлен на установление уровня
усвоения значительного по объему учебного материала, а также уровня
владения студентами-иностранцами русским языком, достигнутого к концу
учебного года.
При проведении всех перечисленных видов контроля могут
использоваться разные методы: письменные работы, устный опрос, тестовые
задания и т.д.
Письменному контролю отводится большое место в системе
проверки. Письменные контрольные работы дают возможность иностранным
студентам приобрести навыки письменного изложения ответа на поставленный
вопрос. Однако письменный контроль, несмотря на многие его достоинства, не
может быть использован для проверки всех умений студентов-иностранцев, т.к.
не дает возможности проверить приобретенные навыки говорения и
фонетические навыки. Поэтому в практике преподавания чаще всего
применяются устные приемы проверки. Устная форма способствует выработке
быстрой реакции на поставленный вопрос, развитию памяти учащихся, дает
возможность преподавателю проверить умения устной речи. Кроме того,
устный опрос занимает меньше времени, чем письменная проверка.
Получить быструю информацию об уровне усвоения знаний можно
и с помощью тестовых заданий. Тест считается одним из эффективных средств
контроля в обучении иностранных студентов, т.к. обеспечивает возможность
объективной оценки знаний и умений в баллах по единым для всех критериям.
Систематическое тестирование стимулирует активность и внимание студентов
на занятиях, дает информацию об усвоении каждой темы, ориентировано на
наиболее важную в изучаемом материале информацию.
Контроль должен носить регулярный характер. Объем
контролируемого материала должен быть небольшим, но достаточно
репрезентативным, дающим возможность судить об усвоении студентами
учебного материала.
Подводя итоги, отметим, что системный подход к контролю знаний
студентов-иностранцев:
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– позволяет оценить степень понимания и усвоения учебной темы,
показывает динамику формирования навыков и умений на разных этапах
учебного процесса, помогает выяснить, удалось ли иностранным студентам
достичь обязательных результатов обучения;
– помогает преподавателю скорректировать содержание учебного
материала, усовершенствовать методы и приемы обучения;
– помогает установить обратную связь с каждым иностранным
студентом;
– повышает мотивацию обучения студентов-иностранцев.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ГРУПП АНГЛИЙСКОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Колоколова А. А., Пушкарева Е. Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина
В 2016–2017 учебном году у иностранных граждан, планирующих
получать образование на английском языке, появилась возможность пройти
довузовскую подготовку в группах английской формы обучения.
Были сформированы четыре группы студентов медико-биологического
профиля, в которых обучается более 40 учащихся, в основном — из Турции, а
также из Израиля, Сирии и других стран. Кураторами групп и одновременно
преподавателями английского языка стали преподаватели кафедры украинского
и русского языков как иностранных.
Разработанный для данной категории студентов учебный план
предусматривает преподавание дисциплин медико-биологического цикла
(математики, физики, химии, биологии) на английском языке. Кроме того,
студенты получают языковую подготовку, которая включает обучение
английскому языку как языку получения специальности и русскому языку как
средству коммуникации.
Изучение английского языка ведется с первой недели и продолжается в
течение всего учебного года (от 18–14 часов в неделю в первом семестре до 12
часов в неделю во втором семестре). На изучение английского языка
выделяется 524 часа (320 часов — в первом и 204 часа — во втором семестрах).
По итогам семестра проводятся зачет и экзамены (письменный и устный).
Русский язык также преподается с начала обучения по 6 часов в неделю в
течение всего учебного года. Естественнонаучные дисциплины вводятся
постепенно с 6-ой недели. По итогам І семестра по русскому языку и
профильным предметам проводятся зачеты. В конце учебного года студенты
сдают зачеты и экзамены по всем изучаемым дисциплинам.
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Запросы англоязычных студентов, специфика обучения и объем учебного
времени — все это потребовало произвести отбор необходимого учебного
материла в соответствии с целями и задачами обучения. Была создана
программа
по
английскому
языку
для
студентов-иностранцев
подготовительного отделения (авторы: доц. Колоколова А. А., ст. преп.
Пушкарева Е. Н.), которая адресована преподавателям английского языка как
иностранного, работающим на подготовительных факультетах (отделениях) с
иностранными студентами, для которых английский язык является языком
получения выбранной специальности. Данная программа рассчитана на 480-500
часов аудиторных занятий и ориентирована на студентов, начинающих изучать
английский язык (вне зависимости от родного языка или языка-посредника). В
программе даются базовые сведения о структуре и системе английского языка.

ТОЛКОВАНИЕ ЭНАНТИОСЕМИЧНЫХ СЛОВ НА ПРИМЕРЕ
ГЛАГОЛОВ С ПРИСТАВКАМИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Комарова В.Л., Нечипоренко С.С., Сухова И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Энантиосемией (гр. enantios – противоположный + sema – знак) принято
называть наличие у одного слова противоположных значений. Долгое время это
языковое явление описывалось как антонимия (А.К. Ганькин, О.М. Соколов,
Л.А. Новиков и др.). Однако в работах последних лет отмечается, что
«энантиосемия представляет собой явление, смежное между полисемией и
антонимией, т.к. энантиосемичные языковые единицы характеризуются
наличием единого плана выражения, двух планов содержания и антонимического характера отношений между ними» [1].
Энантиосемия представлена во многих языках, в том числе и в русском.
Насчитывается от 300 до 400 энантиосемичных лексем в системе русского
языка, зафиксированных словарями [2; 3]. Такая двусмысленность некоторых
слов создаёт определённые трудности для иностранных учащихся и часто
является причиной неадекватного восприятия одного и того же слова,
употребляемого в противоположных значениях.
Это явление встречается у различных единиц языка, но так как чаще
всего мы можем его наблюдать у глаголов с приставками, например,
просмотреть, прослушать, разбить, вывести, обнести и т.д., рассмотрим
работу по толкованию двусмысленного значения на приведенных глаголах.
Пользуясь словарём при переводе слов, имеющих противоположное
значение, учащиеся не поймут смысла сказанного, т.к. при таком переводе не
учитывается контекст. Именно он помогает студенту правильно выбрать
нужное значение энантиосемы. Например, глагол прослушать может означать
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«внимательно слушать от начала до конца» или, наоборот, «не слушать, что
говорят». Первое значение можно объяснить на примере предложений: «Мы
внимательно прослушали интересную лекцию», «Я прослушал прогноз погоды
по телевизору и решил взять с собой зонт». Второе значение можно
продемонстрировать на следующих примерах: «Студент прослушал, что
объяснял преподаватель, поэтому не смог правильно ответить на вопрос»,
«Простите, я прослушал, что Вы сказали, повторите, пожалуйста». Глагол
просмотреть может означать «бегло прочитать»: «Быстро просмотрите текст
и постарайтесь найти в нём ответы на вопросы». Другое антонимичное
значение этого глагола «не увидеть, не заметить»: «Он внимательно ещё раз
проверил свой тест, но всё-таки просмотрел 6 ошибок, поэтому получил за него
плохую оценку».
Энантиосемия – распространенное явление, активно используемое в
различных стилях и формах речи, однако чаще всего встречается в устной
форме диалогической речи. Именно поэтому она может использоваться как элемент языковой игры. Например, разные значения глагола отходить при
изучении глаголов движения с приставками можно обыграть в разных
ситуациях. Кроме прямого значения («удаление от места») этот глагол с данной
приставкой имеет значение «приходить в обычное состояние» или «улучшение
состояния», например, после болезни. Здесь можно разыграть следующий
диалог: « – Привет, Виктор! Я давно не видел тебя, где ты был? – Я серьёзно
болел. У меня была пневмония. – А как ты сейчас себя чувствуешь? – Спасибо,
хорошо. Я уже отошел от болезни». Другое антонимичное значение этого
глагола – «прощаться с жизнью», «умирать». Разыгрывать речевую ситуацию в
таком контексте на уроке неуместно, поэтому можно объяснить смысл при
помощи синонима.
Явление энантиосемии в языке потенциально безгранично и представляет
собой одно из ярчайших выразительных языковых средств.
Список использованных источников
1. Меликян В.Ю. Энантиосемия как микрополе негопозитивности // Современный русский
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНИЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ХНУ им. В.Н. Каразина
Красноперов П.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Обучение иностранных студентов-медиков языку специальности является
одним из актуальных направлений методики преподавания РКИ и
неоднократно привлекали внимание специалистов [1]. При работе с
терминологической лексикой необходимо познакомить студентов с основами
словообразования, механизмом образования терминологических единиц в
русском языке.
Спецификой преподавания русского языка как иностранного на
медицинском факультете ХНУ им. В.Н. Каразина является наличие
англоязычной формы обучения, когда все дисциплины, кроме собственно курса
«русский язык как иностранный», преподаются студентам на английском
языке.
Система работы со студентами по формированию у них навыков
профессиональной коммуникации предполагает две важные цели, связанные со
спецификой работы со студентами-медиками:
- обучение профессиональному стилю врача для успешной устной и
письменной коммуникации с коллегами;
- обучение навыкам коммуникации «врач — пациент» и необходимым
практическим умениям [2].
Традиционно обучение собственно профессиональному стилю врача и
навыкам коммуникации «врач-пациент» основывается на изучении
специфических конструкций и моделей вопросов и предложений. Подача и
усвоение информации основаны на методическом принципе «от простого к
сложному». Специфичными являются отбор конструкций, их комбинация и
способы усвоения, включающие активные формы работы на занятиях и при
самостоятельной работе студентов.
В соответствии с поставленными целями, кафедрой языковой подготовки
ЦМО ХНУ им. В.Н. Каразина разработана программа и специальные
методические пособия. В частности, курс, предлагаемый пособием
Т.Н. Алексеенко «Практикум по курсу «Профессиональные диалоги “Врачпациент”» (Харьков, 2015 г.) [3], предназначенный для студентов,
обучающихся на английском языке, и основанный на материале изучаемых
студентами дисциплин и знаний по медицине, расширен и дополнен
адаптированными текстами научно-популярного стиля, на которых и строится
система упражнений. Одновременно отрабатывается такой тип учебной
коммуникации, как пересказ и беседа о прочитанном, дополняемая заданиями
по чтению диалогов по коммуникативной ситуации «Врач-пациент» и
составлению на их основе собственных.
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Раздел «Расспрос о паспортных данных больного» имеет целью освоение
навыков ведения диалога с больным для установления паспортных данных
последнего и заполнения паспортной части титульного листа медицинской
карты при поступлении пациента в приемное отделение лечебного
медицинского учреждения.
Особенностью тем, направленных на изучение медицинской
терминологии («Расспрос по дыхательной системе», «Расспрос по сердечнососудистой системе», «Расспрос по пищеварительной системе» и т.д.), является
наличие большого объема медицинских терминов, которые зачастую даются в
их сопоставлении с соответствующими терминами в английском языке (в
частности, в разделах на самопроверку учащихся (“Check yourself”), студентам
предлагается перевести медицинские термины с английского языка на русский
и наоборот).
В ходе выполнения заданий в учебном пособии студенты постоянно
повторяют предложно-падежную систему русского языка:
Он чувствует (что? – винительный падеж) – боль, сильную боль, боль в
груди;
Где локализуется боль? (где? – предложный падеж) – в области (чего? —
родительный падеж) сердца (в области печени, в области живота, в области
спины и т.д.);
Боль отдает (куда? — винительный падеж) – в левую половину тела, в
шею.
Также в пособии предлагается отработка специальных конструкций
(например, «что/какие ощущения в области чего/в какой области», «что
сопровождается чем», «что иррадиирует куда») и устойчивых выражений
(например, «физические нагрузки», «общая слабость» и т.д.).
В перспективе после необходимой переработки содержания основного
материала и прилагающихся к нему самостоятельных внеаудиторных работ и
тестов, на наш взгляд, желательно появление нового электронного комплекса
учебных пособий с аудио- и видеосопровождением, компьютерными тестами и
программами-симуляторами, способными стать «собеседниками» в ролевых
играх «Диалог врача с больным».
Список использованных источников
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ЗНАЙОМСТВО З УКРАЇНСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ
ЯК ЧИННИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Малихіна Ю.О.
Україна, Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній
університет
Знайомство з культурою країни, де навчаються іноземні студенти, є
невід’ємною складовою частиною лінгвокраїнознавчої роботи. Студентові,
який тільки починає вивчати українську мову на підготовчому відділенні вишу,
на наш погляд, цікаво та корисно знати не тільки національні особливості
української культури, щоб адаптуватись до нового соціально-культурного
середовища. Не менш корисно побачити й те спільне, що є в культурах різних
країн, адже фольклор кожного народу, розвиваючись на своєму національному
ґрунті, має й аналогії з іншими народами.
У цьому плані дуже багатим джерелом інформації може бути
порівняльний аналіз фольклору різних країн та народів. Образи-символи води,
землі, повітря, вогню, які є невід’ємними складовими частинами
навколишнього світу, знайшли своє відображення у фольклорних творах
багатьох країн і народів.
Ми дослідили жанри усної народної творчості з погляду використання в
них образу вогню.
Предметом нашого дослідження стали специфіка та форми прояву
образу-символу вогню в українських замовляннях, казках та легендах.
Міфорелігійний світогляд посідає одне з чільних місць у духовній
скарбниці українського народу. Накопичені українцями протягом віків духовні
багатства та попередні набутки вчених на цій ниві потребують певного
узагальнення. Для з’ясування міфорелігійного світогляду українців нам стали у
пригоді праці Г. Булашева, В. Войтовича, М. Ласло-Куцюк, М. Костомарова
В. Супруненка та інших.
Як правило, найдавніші дохристиянські уявлення про світ у людей
перепліталися з нагальними господарськими інтересами. Вони ґрунтувалися на
вірі в особливу (подекуди надприродну) силу тих чи інших явищ природи.
Через виконання магічних дій людина намагалася вплинути на досягнення
поставленої мети: захистити врожай, вилікувати хворого, забезпечити спокій
домашнього вогнища та ін. З такою метою вона зверталася до чотирьох
основних стихій: води, вогню, землі та повітря, а також до тих сил, які їх
уособлювали.
Давня повага до вогню як до стихії, що мала велике значення у розвитку
людської цивілізації, до сьогодні не зовсім стерлася з народної пам’яті. На
думку багатьох дослідників, саме обожнювання вогню (світла, сонця) лежало в
основі міфології давніх слов’ян, тому з упевненістю можна стверджувати про
існування культу вогню.
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Культ (від лат. cultus — вшанування) — інститут вшанування та
поклоніння речам, явищам, істотам, божествам 1: 89. Культ вогню є дуже
поширеним явищем. Він набуває різноманітних форм, що й не дивно, бо роль
вогню в різних культурно-історичних умовах неоднакова.
Одне з найдавніших уявлень про вогонь було пов’язане з його очисною та
зцілювальною властивістю. Звідси, мабуть, на основі найдавнішої практики
народної медицини розвинулося багато магічних обрядів, пов’язаних із
використанням вогню в лікувально-запобіжних та очисних цілях.
Вогонь використовували також і в обрядах любовної магії, а також магії,
за допомогою якої наводили порчу.
Як один із найважливіших і найдавніших факторів культурного розвитку
людства, вогонь водночас був і залишається небезпечним його ворогом.
Безсилля людини перед природою на ранньому етапі культури породило
забобонне почуття залежності, що виражається в двобічному ставленні до
вогню: возвеличенні і разом з тим побоюванні. Чимало обрядів та звичаїв
пов’язані зі страхом перед вогнем як небезпечною стихією. Наприклад, з метою
захистити себе від руйнівної сили вогню, люди здійснювали різні обряди та
ритуали біля вогнища, йому приносили різні жертви.
Ще одним з основних джерел культу вогню був його зв’язок з домашнім
вогнищем і, відповідно, із сімейно-родовим культом та культом печі.
У народній уяві сонце і вогонь пов’язані дуже тісно. Предки молилися
життєдайному богу, вони вірили, що вогонь бога Сварожича вбереже і не
спалить невинного. «Бог неба послав гостя», — говорили предки, коли
блискавка запалювала щось під час грози. Дуже часто предки сприймали вогонь
як живу істоту, яка горить у душі кожної людини 3: 73.
Однак минали століття, й окремі обряди поступово зникали, а з ними
втрачали свою магічну для племені сили й міфи, що супроводжували обряд.
Міфологічні вірування наших предків на рівні образності та символіки
знайшли своє відображення в усній народній творчості та художній літературі.
Зазнавши чисельних змістових нашарувань у зв’язку з багатовіковим
використанням, переживши переломний етап духовного розвитку суспільства
на межі двох світоглядів — язичницького і християнського, міфологічні образисимволи як поняття полісемантичні набули нових відтінків. Так, наприклад,
образ вогню після прийняття християнства поступово набув негативного
навантаження через його зв’язок з пеклом та пекельними муками.
У фольклорних текстах, які дійшли до наших днів, окрім образу вогню,
ми натрапляємо на образи, які можна ідентифікувати з вогнем: птиця-фенікс,
вогненна річка, світло, сонце, блискавка та ін. Розглянувши їх на прикладі
замовлянь, казок та легенд, ми переконалися в тому, що величні образи,
безумовно, перегукуються у фольклорі різних країн, підтримують один одного,
розчиняються один в одному, а своїм корінням сягають сивої давнини.
Насамкінець зауважимо, що ознайомлення з культурою українського
народу, з образами-символами усного народного мовлення, на наш погляд,
може відбуватись уже на початковому етапі вивчення української мови як
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іноземної за наявності методично адаптованих до мовних здібностей студентівіноземців навчальних матеріалів.
Список використаних джерел
1. Жюльен Н. Словарь символов. — М., 1999.
2. Костомаров М. Слов’янська міфологія. — К., 1994.
3. Плачида С. Словник давньоукраїнської міфології. — К., 1993.
4. Супруненко В. Народини: Витоки нації; символи, вірування, звичаї та побут українців. —
Запоріжжя, 1993.

ОТ ТЕРМИНА — К ФРАЗЕОЛОГИЗМУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
С ЛЕКСИКОЙ В МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ)
Мелихов К.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный медицинский университет
Мелихов В.Г.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н.Каразина
Практика эффективного обучения иностранных учащихся языку
специальности свидетельствует о важности четкого представления о
лексической структуре этого подъязыка науки. Исследователи считают лексику
каждой конкретной научной дисциплины сложным речевым образованием,
включающим в себя:
- лексику нейтрального, общелитературного стиля с определенным
количеством как знаменательных, так и служебных слов;
- общенаучную лексику, т.е. специальные слова сферы научного
общения в целом, характерные для большинства наук;
- массив терминологической лексики, характерной для данной
специальности;
- профессиональный жаргон, присущий практической деятельности в
избранной учащимися специальности.
Показательно, что учащиеся овладевают указанными лексическими
уровнями именно в последовательности, предъявленной выше, где усилия
преподавателя языка со временем сменяются дидактикой носителей
конкретных специальных знаний. Здесь сохраняется один из основных
принципов обучения — переход от простого к более сложному, от общего — к
конкретному, специализированному, профессионально регламентированному.
Всё вышеизложенное вполне соответствует обучению конкретному языку
специальности — в данном случае языку медицины.
Одной из особенностей медицинской профессии является повышенная
степень социального общения, зачастую в довольно экстремальных условиях,
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характерных для лечения заболеваний, а также преодоления последствий
различного рода травм и катастроф, бытующих в наше бурное время.
Одной из проблем, с которой сталкиваются студенты-иностранцы как в
бытовой жизни, так и медицинской практике, является недостаточное знание
фразеологического состава русского языка. Хорошо зная из курса анатомии
строение человеческого тела, его органов и функций, студенты медицинских
вузов тем не менее попадают в затруднительное положение, встречая в речевой
коммуникации выражения типа «выбросить из головы», «хлопать ушами»,
«заговаривать зубы», «намылить голову», «сойти с рук» и т.п. Показательно,
что на вопрос, что значит «потерять голову» (т.е. «растеряться»), иностранцы
дали неправильные ответы, среди которых были: «умереть», «сойти с ума»,
«забыть имя» и т.п.
Решением этой проблемы становится создание учебного пособиясправочника фразеологизмов, стержневым компонентом которых служит
терминология анатомии человека. (Характерно, что в изданном без малого
двадцать лет назад учебном пособии «Русская фразеология» среди 740
фразеологизмов 177 фразеологических единиц (или 24 процента) имеют своим
стержневым компонентом анатомические термины.)
Подобное пособие, являясь специальным справочником для студентовмедиков, может выполнять несколько функций, а именно:
- служить иллюстрацией многозначности лексики русского языка;
- быть для иностранного учащегося ценным помощником в овладении
им фразеологией изучаемого языка, применяемой в различных сферах
общения, в том и числе и профессиональной;
- являться для студента средством обогащения лексического и
фразеологического запаса.
Список использованных источников
1. Кохтев Н.Н. Русская фразеология / Н.Н.Кохтев, Д.Э.Розенталь. — М.: Русский язык, 1990.
2. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Шанский Н.М. — М.: Высшая
школа, 1985.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
Михайлова Т.В.
Україна, Харків, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Питання використання новітніх педагогічних технологій досліджували
І. Дичківська, С. Караман, О. Когут, О. Любашенко, О. Пєхота, Т. Симоненко та
ін. Для викладачів кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
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(НТУ «ХПІ») це питання є актуальним, оскільки нині значно зросли обсяги
інформації, що вимагає інтенсифікації навчання. В університеті, як і в інших
вишах України, викладають обов’язкову дисципліну «Українська мова за
професійним спрямуванням» (УМПС), мета якої – сформувати в майбутніх
спеціалістів уміння досконалого володіння українською літературною мовою
у фаховій сфері, навички оптимальної мовленнєвої поведінки. Кількість
аудиторних годин на вивчення цієї дисципліни в НТУ «ХПІ» зменшено, але
обсяг матеріалу залишився тим самим, тому важливою є проблема інтенсифікації
та оптимізації навчального процесу, розв’язати яку можна за допомогою
впровадження нових методів. Мета праці – з’ясувати особливості застосування
інноваційних технологій на заняттях з української мови за професійним
спрямуванням з майбутніми фахівцями технічного профілю.
Під час викладання УМПС у НТУ «ХПІ» науково-педагогічні працівники
(НПП) використовують традиційні й інноваційні методи навчання: 1) викладання
нового матеріалу (лекція, проблемна бесіда, анкетування, демонстрування та ін.);
2) практична діяльність (виконання вправ, спостереження за мовним матеріалом,
моделювання мовленнєвих ситуацій, комунікативні тренінги/ дискусії, ділові
ігри/); 3) творча діяльність (дослідні і творчі завдання, презентації проектів);
4) діагностування (бесіда, тестування, фронтальне опитування, творчі й
самостійні роботи, захист проектів); 5) самостійна робота (науково-дослідна
робота, виконання вправ, виконання творчих завдань). Відповідно до навчальної
програми, типу заняття і його мети, дидактичної настанови науково-педагогічні
працівники обирають потрібні методи. Серед новітніх поширеними є
комп’ютерно-інформаційні, інтерактивні, проектні педагогічні технології.
1. Комп’ютерно-інформаційні (демонстрування аудіо- та відеоматеріалів,
використання електронних підручників, презентацій, словників, контрольних
робіт, застосування мультимедійних та інтернет-ресурсів) сприяють активізації
сприйняття й глибшому усвідомленню навчального матеріалу, організації
самостійної роботи студентів, виробленню навичок праці на ПК, умінь
знаходити й обробляти потрібну інформацію. Застосування цих технологій
урізноманітнює форми подання знань, індивідуалізує та інтенсифікує навчання,
підвищує мотивацію студентів до оволодіння знаннями, забезпечує швидку
взаємодію викладача й студента, дає змогу студентам провадити самоосвіту (є
можливість використання електронних фондів бібліотек та ін.), підвищує
майстерність викладачів. Зазначені технології допомагають імітувати на заняттях
мовленнєві професійні ситуації, що дає змогу виробляти вміння розв’язувати
проблеми в майбутній фаховій діяльності (види завдань у доповіді).
В університеті традиційні методи навчання органічно доповнено розробленими
дистанційними курсами з деяких профільних дисциплін університету
за допомогою системи «MOODLE» (є курс з УМПС для кількох структурних
підрозділів НТУ «ХПІ»). Такі курси – спосіб опанування знаннями, закріплення
їх, формування умінь і навичок, контролю за цим процесом, спілкування НПП і
студентів.
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2. Інтерактивні технології (комунікативні тренінги, ігрові форми, кейстехнології /метод аналізу реальних професійних ситуацій щодо, наприклад,
правильності висловлювань/) покликані розвивати мовленнєві навички
студентів. Так, комунікативні тренінги (зокрема дискусії щодо термінологічних
проблем: застосування спадщини 1920-х років, синонімів, частиномовного
вираження спеціальних назв певної галузі, укладання друкованих словників та
використання їхніх комп’ютерних версій) формують навички аналізу різних
позицій і доведення власних поглядів. Проте можливі і проблеми (погіршення
дисципліни, збільшення часу на вивчення матеріалу, несерйозне сприймання
завдань), що вимагає залучення інших методів навчання.
3. Проектні технології (дослідницькі, творчі, інформаційні, практикоорієнтовані, ігрові) підвищують активність студентів у розв’язанні поставлених
завдань, розвивають творче мислення, пізнавальні вміння й навички (шукати
інформацію, обробляти її), навички презентації / виголошування результатів
проектів, але обов’язково повинні мати наочний результат застосування на
практиці здобутих знань (презентацію, аудіо- чи відеозапис, текст певного жанру
і стилю). У доповіді описано мовно-професійні й загальнокультурні теми для
виконання проектів, що розширює кругозір, збагачує словниковий запас
студента. Часто для розробляння проектів створюють малі групи з відкритою або
закритою координацією, що розвиває комунікативні навички, зміцнює
міжособистісні взаємини, навчає співпрацювати. Якщо студент набуде таких
навичок, він буде швидше пристосовуватися до змінюваних умов життя
в суспільстві. Перед викладачем можуть поставати проблеми налагодження
роботи у групах, контролю за діяльністю, виявлення типових помилок.
Зауважмо: сучасні педагогічні технології взаємопов’язані. Так, комп’ютерна
методика дає змогу репрезентувати творчі розробки студентів за допомогою
програми створення презентацій Power Point, забезпечує інтерактивну взаємодію
викладача і студента. Будь-яка технологія вимагає особистісно-орієнтованого
підходу, спрямованого на розкриття творчих можливостей студентів, урахування
здібностей кожного. Використання інноваційних технологій навчання актуалізує
і проблеми вдосконалення педагогічної майстерності НПП, удосконалення
науково-дидактичного забезпечення викладання УМПС (приклади в доповіді).
Застосування сучасних педагогічних технологій під час викладання УМПС
спонукає студентів-нефілологів усвідомлювати роль мови у професійній діяльності,
постійно підвищувати мовленнєву компетентність, навчає спілкуватися. Подальші
дослідження зазначених методів будуть сприяти модернізації та покращенню
освіти й виховання, допомагати формуванню ініціативної, творчої особистості.
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КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Михайловская Г.А.
Украина, Херсон, Херсонский государственный университет
Проблема выявления подходов к обучению русскому языку в высшей
школе остается одной из актуальных.
Сегодня
в
методике используются
разнообразные
термины:
коммуникативно-деятельностный поход, функционально-коммуникативный,
когнитивно-коммуникативный, сознательно-коммуникативный, системнокоммуникативный и др. Такое обилие «терминов, по сути, свидетельствует
вовсе не о многообразии лингводидактических подходов, а о попытке как
можно точнее обозначить ту сложную ситуацию, которая сложилась сейчас в
методике, и выразить генеральную линию развития курса, который в начале
ХХІ века оказался на переломе, в процессе обновления» [1: 15].
Реализация в обучении коммуникативно-деятельностного подхода
объясняется тем, что социум постоянно диктует определенные требования
человеку, стремящемуся быть успешным и в личной, и в деловой сферах. Одни
из таких требований – коммуникабельность, контактность в различных
ситуациях общения, готовность к сотрудничеству.
Современные достижения психолингвистики, когнитивной лингвистики,
коммуникативной лингвистики, функциональной грамматики и других
отраслей языкознания создают предпосылки для выявления условий
реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению русскому
языку в высшей школе.
В рамках тезисов остановимся на ключевых идеях коммуникативнодеятельностного подхода.
1. Изучение языка, речи и целенаправленное овладение речевой
деятельностью – это единый процесс, компоненты которого взаимосвязаны и
должны развиваться и совершенствоваться в органическом единстве. Все это
предопределяет большую роль в учебном процессе положительной мотивации
и целеполагания.
2. Коммуникативно-деятельностный подход предполагает внедрение
функционального принципа обучения, обеспечивающего, с одной стороны,
повышенное внимание к языковой семантике и обязательное наблюдение над
функционированием языковых единиц в речи, с другой, учет в обучении
функций феномена языка: когнитивной, коммуникативной, кумулятивной,
эстетической и др. По сути дела, само обозначение компетенций в новом
стандарте осуществляется именно на основе выделения этих функций языка, а
именно: коммуникативной, когнитивной, культуроносной.
3. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса
русского языка вовсе не означает ослабления системного подхода в обучении,
поскольку система знаний о языке, речи, речевой деятельности – обязательное
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условие обучения русскому языку в вузе. Именно системно организованная
часть учебного материала по языку и теории речевого общения является
основой формирования речевой деятельности.
4. Эффективность использования коммуникативно-деятельностной
основы обучения напрямую зависит от степени сформированности
представления о нормах современного литературного языка, о качествах
хорошей речи, об этических нормах и о возможностях вербального и
невербального общения в целом.
5. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению русскому языку
предусматривает использование текста как дидактической единицы,
реализующей развивающую, образовательную и воспитательную функции
текста
как
важнейшего
средства
приобретения
социокультурной
компетентности, как единицы, создающей ситуации реального общения.
6. Коммуникативно-деятельностный подход предполагает иной подход к
отбору методов обучения. Поскольку знания о языке, речи и речевой
деятельности и сформированные на их основе языковые и речевые умения
рассматриваются как основа формирования и совершенствования
компетентности, имеет смысл выделить методы приобретения знаний о языке,
речи и речевой деятельности, методы формирования языковых и
коммуникативно-речевых умений, методы, обеспечивающие формирование и
совершенствование основных типов компетенций, методы контроля
(самоконтроля) и оценки (самооценки), направленные на развитие контрольнооценочных действий учащихся.
7. Оптимальное построение системы упражнений с позиции
коммуникативно-деятельностного подхода возможно лишь в том случае, если
упражнения обеспечивают формирование компетентности как центрального
новообразования личности учащегося, целенаправленное и поэтапное развитие
речемыслительных способностей на каждом занятии, совершенствование
умений и навыков пользования изученным языком во всех сферах его
применения, формирование всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи.
Таким образом, проблема реализации коммуникативно-деятельностного
подхода к обучению русскому языку в высшей школе еще ждет своего
экспериментального подтверждения.
Список использованных источников
1. Львова С.И. Коммуникативно-деятельностный подход как достижение современной
методики русского языка / С.И. Львова // Коммуникативно-деятельностный подход в
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Николаенко В.В.
Украина, Киев, Национальный педагогический университет
имени М.П. Драгоманова
Компетентностный подход при организации образовательного процесса
требует от преподавателя вуза изменения процесса обучения: его структуры,
форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов.
Обучение студентов-иностранцев профессиональной терминологии в
курсе русского языка для специальных целей всегда было предметом особого
интереса для ученых и преподавателей. Студентам, очевидно, необходимы как
знания специальной лексики, так и навыки использования терминов на
практике при оформлении своих собственных высказываний и формулировке
мыслей и идей. Получение таких знаний и приобретение надлежащих навыков
может быть осуществлено, если исследователи разработают эффективные
средства и способы преподавания терминологии, которые будут применяться
преподавателями РКИ на практике. В этом контексте рассмотрение вопроса
обучения терминологии посредством использования интерактивных форм
работы остается открытым для новых идей, и поэтому необходимы дальнейшие
исследования в области разработки устойчивой теоретической базы для
реализации этой сложной задачи. Одним из способов повышения
эффективности усвоения и применения профессиональных терминов может
быть преднамеренное и целенаправленное использование интерактивных
методов обучения, как в аудитории, так и при выполнении самостоятельной
работы студентами.
Интерактивное обучение – это организация педагогом образовательного
процесса, основанного на субъект-субъектных отношениях преподавателя и
студента (паритетности), многосторонней коммуникации, конструировании
знаний самим студентом, использовании самооценки и обратной связи и
постоянной активности студента.
Суть интерактивного обучения состоит в постоянном взаимодействии
студентов при обсуждении учебного материала в группах и с преподавателем
как полноправным членом группы (но не как с руководителем). При
интерактивном обучении студент постоянно находится в состоянии поиска,
получает ответы на вопросы, нуждается в информации и ищет решение
проблемы. Общность целей сплачивает, однако личная ответственность и
индивидуальность в решении учебных задач способствуют интенсивному
улучшению знаний, умений и навыков учащихся.
Мы считаем, что интерактивное обучение является оптимальной
стратегией
для
преподавания
лексики
студентам
экономических
специальностей продвинутого этапа обучения в вузе, так как оно способствует
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усвоению материала и наработке ряда психолого-коммуникативных качеств,
таких, как умение работать в команде, творческое мышления и другие.
Применение интерактивного обучения требует предварительной
подготовки преподавателя и формулировки им основных трех групп задач
[1: 11]:
➢
собственно
организационные
задачи
по
развитию
умений
предкоммуникативной ориентации (определение темы общения, определение
направлений общения, типа общения, формы организации общения и т.д.);
➢
задачи по развитию умений контакта – сотрудничества в группе
(лингвистические задачи и задания, выполнение которых требует
определенного развития лингвострановедческих компетенций, также умений и
навыков собственно коммуникации, наработки определенных психологических
качеств). Студенты должны уметь правильно разработать структуру и
последовательность выступлений на конференции, распределить роли и
соответствовать полученным ролям при их исполнении. Этот пункт больше
касается тех ситуаций, когда при изучении тем мы сталкиваемся с
лингвострановедческой компетенцией, например, при изучении темы
«Особенности организации бизнеса в Украине». Здесь стоит отметить, что
такие задачи, как и следующая группа задач, требуют от студентов
психологической готовности к сотрудничеству.
➢
задачи по развитию умений общения (собственно коммуникативные
задачи, выполнение которых более способствует психологическому, чем
лингвистическому уровню развития человека). Здесь следует учитывать
психологическую совместимость студентов, их коммуникативные способности
и умение сотрудничать, и для успешного выполнения данного пункта
необходимо вмешательство преподавателя и его советы.
В нашей практике хорошо зарекомендовали себя следующие виды
интерактивных технологий, применяемые в процессе обучения и закрепления
новой лексики: взаимное обучение (взаимный обмен информацией между
преподавателем и студентом, и группами других студентов), общественные
слушания (общественное обсуждение актуальных экономических проблем),
управляемая лекция (введение и закрепление новой лексики студентами путем
их активного участия в лекции по специальности), коллоидные системы
(несистематизированная формулировка проблемы и предложение путей ее
решения), дерево решений (систематизированная формулировка проблем и
предложение решений, с последующим анализом необходимых средств,
эффективности и возможных вариантов развития событий), письменные
дебаты (очень хорошо позволяет проверить не только знание лексики, но и
грамматики и пунктуации), мозговой штурм (управляемое преподавателем
генерирование идей студентами), метод прогнозирования (по дидактическим
материалам подтвердить или опровергнуть гипотезу); дискуссия, пресс-метод
(последовательно студенты дают аргументированные ответы на определенный
дискуссионный вопрос, приходят к общему выводу), ассоциативный куст
(установление ассоциативных связей между отдельными понятиями для
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обобщения теоретического материала, подведение итогов изученной темы),
деловые игры (воспроизводится поведение и непосредственно работа коллег по
специальности) и др.
Таким образом, на продвинутом этапе обучения иностранных студентов
можно выделить следующие факторы успешного обучения терминологической
лексике по специальности с привлечением именно интерактивных технологий:
осознание студентами необходимости и желание учиться по избранной
специальности (сильная мотивация), обучение через активную деятельность
студента, наличие смысла (полное усвоение знаний и понимание того, что и для
чего он изучает), умение объяснить свою точку зрения другим членам группы и
умение давать оценку выступлениям других членов группы.
Список использованных источников
1. Kagan S. Cooperative Learning / S. Kagan. – Resources for Teachers, Inc. – 1999. – 45 p.

РАБОТА С ТЕКСТОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Острянская Н.В.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический университет
Имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
В процессе изучения русского языка иностранные студенты с большим
трудом овладевают устной профессиональной речью. Усвоенного на начальном
этапе минимума лексики и синтаксических структур, характерных для научного
стиля, недостаточно для того, чтобы успешно понимать устную речь лекций по
выбранной специальности, а также для общения на языке профессии.
Основными причинами этого, на наш взгляд, являются незнание терминосистем
изучаемой студентами науки и недостаточное внимание к обучению устной
речи на материале специальных текстов.
Чтобы преодолеть эти трудности, кафедрой языковой подготовки и
естественных наук НАУ «ХАИ» в группах с иностранными студентами
проводится работа по пособиям, составленным с учётом языка специальности.
В этих пособиях основное внимание уделяется характеру учебных текстов,
отбору и минимизации терминологических единиц. Практика показывает, что в
таких пособиях необходимо иметь лексикографическую презентацию
терминов, а также систему заданий, закрепляющих использование терминов в
речи.
Наиболее оптимальным считаем представление
терминов в виде
микросистем, называющих взаимосвязанные и взаимообусловленные понятия,
имеющих определённую структуру и принципы организации. Например:
производство, средства производства, производственные отношения и т. д.
Такая презентация терминов предполагает обязательную опору на
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мыслительную деятельность и осуществляет большее приближение учебного
материала к профессиональным интересам обучающихся.
Кроме понятийно-терминологического анализа специальной лексики,
необходим и лингвистический анализ структуры специальных текстов,
выделение его информационных центров, чтобы обучающиеся видели значение
связи и отношения, которые необходимы для построения адекватного устного
высказывания по специальности.
Считаем целесообразным одновременное обучение говорению и чтению
на материале специальных текстов, так как в психофизиологическом характере
этих видов речевой деятельности имеется много общего, и в практическом
общении они особенно существенны.
Основными психологическими принципами построения аудиторных
занятий по обучению устной речи в связи с чтением специальных текстов
считаем обязательную мотивацию, создание ситуации общения, употребление
побуждающих стимулов, способствующих порождению речи, говорению на
изучаемом материале.
Устная речь на материале текстов по специальности всегда обусловлена
учебными ситуациями и осуществляется по конкретной теме, материал которой
отражает специфические особенности научного стиля, который и в устной
форме сохраняет лексико-грамматические конструкции, свойственные,
свойственные книжно-письменным типам речи, особую значимость
приобретает система подтверждающих заданий, таких как говорение на основе
изученного материала в новых ситуациях общения, а также на основе
прочитанных новых текстов изучаемой темы. При этом эффективно
использование и диалогической, и монологической речи во взаимосвязи на
одном занятии. Так как диалогическая речь состоит из вопросов и ответов,
можно стимулировать более полное построение ответов, ввод обширной
информации из текста, аргументацию суждений говорящим. Таким образом
можно добиваться достаточно развёрнутых самостоятельных высказываний, и
диалог на материале прочитанного текста по специальности может быть
организован как целое, состоящее из монологических высказываний.
Для организации говорения на материале текстов по специальности
особенно важна постановка учебных задач, продумывание речевых ситуаций и
ролей говорящих, нацеливание на последовательное, логичное содержание
темы, а также на проявление самостоятельности суждений.
На аудиторных занятиях по научному стилю речи практикуем
взаимосвязанное обучение чтению и говорению на одних и тех же текстах по
специальности. После чтения текста и семантизации терминов выполняем
следующие виды работ:
– выделение предложений, которые несут основную информацию и отражают
связь содержания частей текста с общей темой;
– нахождение предложений, которые дополняют, конкретизируют главные
единицы содержания;
– изложение содержания научного текста своими словами;
81

– ряд ситуативных бесед по изученной теме;
– построение диалога по модели на материале прочитанного на понимание
текста;
– групповые беседы по главным профессиональным понятиям прочитанного на
понимание текста;
– устное изложение основной мысли каждого абзаца;
– краткая аннотация прочитанного текста;
– реферирование текста.
Чтобы на аудиторных занятиях существовала ситуация общения,
используем стимулирующие слова, зрительные опоры, например, заданную
модель предложения или сочетания слов, ключевые слова, словосочетания,
опорные фразы, составляем вопросный, назывной и тезисный планы.
Такая работа над текстом по специальности активизирует мыслительную
деятельность студента, формирует элементы сознательного понимания его
содержания, обучает приёмам построения текста, демонстрирует логичность,
последовательность, причинно-следственные связи высказывания. Кроме того,
студенты запоминают и воспроизводят грамматические структуры текста.
Список использованных источников
1. Мотина Е.И. Язык и специальность. Лингвометодические основы обучения русскому
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КУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Раскосова Г.Б.
Україна, Харків, Харківський державний університет харчування і торгівлі
У сучасному глобалізованому світі контакти носіїв різних мов і культур
на всіх, у тому числі й політичних, рівнях – звичне явище. А останнім часом
соціальні, політичні й економічні потрясіння світового масштабу призвели до
нечуваної міграції народів, їх переселення, зіткнення, змішання, що, звісно,
створює труднощі у спілкуванні різних лінгвокультурних спільнот і спричиняє
різноманітні комунікативні девіації. І тому, як ніколи, гострою постає
проблема виховання толерантності й поваги до чужих культур.
«Візьміть будь-яку складну, потенційно нестабільну проблему, –
взаємовідносини в арабському світі, конфлікт між сербами, хорватами й
боснійцями, корпоративні рішення або взаємовідносини між керівними й
виконавчими рівнями в міжнародній корпораціі – у глибинах будь-якої з них
найшвидше можна виявити комунікативні помилки й міжкультурні
непорозуміння, що перешкоджають розв’язанню проблеми конструктивним
шляхом», – зазначав ще в 1991 році американський соціолог Е.Н. Шейн.
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Звичайно, головним засобом спілкування була й залишається мова. Але
не єдиним! Міжкультурна комунікація як особливий тип комунікації
зобов’язана враховувати всі чинники, що перешкоджають (або сприяють)
контактам представників різних культур. Тобто все, пов’язане із самооцінкою і
сприйняттям, особистими потребами, цінностями, нормами й очікуваннями,
культурно обумовлено. Людина, яка це усвідомлює, розуміє вплив культурних
чинників і той факт, що під час спілкування відмінності представників різних
культур виявляються як на вербальному, так і на невербальному рівнях. Така
людина не тільки вивчатиме іноземну мову, а й уважно слідкуватиме за
додатковими символами і значеннями, що виражають мова тіла, жести,
погляди, міміка тощо, тобто за всім тим, що може призвести до культурного
непорозуміння з дуже негативними наслідками.
Різноманітність культур можна аналізувати за багатьма параметрами, але
при цьому слід мати на увазі: усі культури на міжособистісному рівні
спілкування відрізняються своїм «прочитанням контексту», використанням
прихованої інформації, яку містить кожна ситуаційна подія. У зв’язку з цим
дуже цікавою, на наш погляд, є теорія американського дослідника-антрополога
Е. Холла щодо висококонтекстуальних і низькоконтекстуальних культур, бо
вона тісно пов’язана з мовним аспектом проблеми.
Так, Е. Холл порівнює культури залежно від їх відношення до контексту,
що розуміє як інформацію, яка оточує й супроводжує подію, усе те, що має
значення для впливу на співрозмовника. Більшість інформації у
висококонтекстуальному спілкуванні стає відомою людині із зовнішніх
обставин і лише частково реалізована у словах, тобто представлена мовним
кодом. Такими є культури, наприклад, Японії, Китаю, Кореї, Саудівської
Аравії. Тут багато що є передбачуваним, визначеним позамовним контекстом:
ієрархією, статусом, зовнішнім виглядом, навіть місцем і часом зустрічі тощо.
Використовується значна кількість натяків, підтексту, фігуральних висловів.
Конфлікт руйнівний, тобто представники цих культур не люблять напряму
обговорювати проблеми і стосунки, відкрито висловлювати незадоволення (це
взагалі неможливо за жодних умов!). Низькоконтекстуальні культури – пряма
протилежність: більша частина інформації передається звуко-буквеним кодом
(словами), усе має чітку оцінку, а замовчування асоціюється з
некомпетентністю мовця. Конфлікт позитивний, тому що обговорення спірних
проблем і непорозумінь допомагає знайти шляхи їх подолання. Перевага
надається письмовим контрактам, договорам, документам, високому
стандартуванню висловів. Це переважно культури Заходу. Вони характерні для
Скандинавських країн, Німеччини, Канади, США та ін. Тут перевагу надають
прямому стилю спілкування, озвучується інколи навіть хід міркувань.
Деякі мовознавці, зокрема В.В. Красних, М.Г. Кочерган, погоджуючись із
принциповим розмежуванням культур на високо- і низькоконтекстуальні,
вважають: з погляду безпосередньо лінгвістики й етнопсихолінгвістики, більш
коректним є використання інших термінів – «ситуативно обумовлене й
контекстно орієнтоване спілкування», з одного боку, і «ситуативно незалежне і
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контекстно вільне спілкування» – з іншого. Це основа для розмежування
різних культур.
На нашу думку, викладачі мов як іноземних мають ураховувати всі ці
особливості. Мова є основним засобом спілкування та передачі інформації;
безперечно, мова стала основною рушійною силою в розвитку людської
комунікації. Цей процес удосконалювався завдяки винаходу різних технічних
засобів, що поступово перетворювали усну мову в письмові символи передачі
інформації, потім у друковані, а згодом у електронні.
Мова та спілкування відіграють важливу роль ретранслятора культури на
рівні міжособистісних, суспільних, міждержавних відносин. Культурну
компетентність можна розглядати як складову культурної комунікації, вона
ґрунтується на приналежності людини до певної соціальної групи, на її
життєвому досвіді, володінні інформацією про належну комунікаційну
поведінку, знання, отримані шляхом навчання, спостереження, ознайомлення із
багатьма культурними й мистецькими об’єктами. Культурна компетентність
формує основи поведінки особистості, сприяє її соціалізації, створює умови для
кумуляції, збереження й передачі національної своєрідності, традицій, звичаїв,
притаманних певній культурі. Культурну компетентність можна розглядати як
одну з передумов правильної інтерпретації інформації, отриманої у процесі
комунікації та результативності комунікаційного процесу, вона здатна
розвиватися під впливом культурної взаємодії, обміну думками,
індивідуальним досвідом.
Беззаперечним залишається, на нашу думку, висловлювання відомого
сучасного лінгвіста С.Г.Тер-Мінасової: «Його Величність Спілкування (або ЇЇ
Величність Комунікація) править людьми, їхнім життям, їх розвитком,
поведінкою, пізнанням світу й самих себе як частини цього світу. І будь-яка
спроба осмислити комунікацію між людьми, зрозуміти, що їй заважає та що
сприяє, є важливою й виправданою, оскільки спілкування – це стовп, стрижень,
основа існування людини».

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Рева О.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
На данном этапе в процессе достижения эффективности и высокого
качества отечественного образования важную роль играют современные
педагогические технологии обучения иностранным языкам, в частности
русскому как иностранному. Для овладения языком предлагается множество
способов: групповое и индивидуальное обучение языку, занятия с носителями
языка, методики погружения в языковую среду, компьютерные самоучители.
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Благодаря развитию технологий мультимедиа появилось множество
электронных репетиторов нового типа. Имитация живого общения, техники
распознавания речи, интерактивные упражнения являются основными
особенностями компьютерных учебных курсов.
Особую популярность приобретают технологии интенсивного обучения
иностранному языку,
в
частности
русскому как
иностранному.
Многочисленные
публикации
сторонников
интенсивных
методик
(Г.А. Китайгородская,
А.А. Леонтьев,
Н.В. Смирнова,
И.Ю. Шехтер,
Л.Ш. Гегечкори, В.В. Петрусинский и др.) показали, что правильное
применение методик интенсивного обучения позволяет достичь впечатляющих
результатов в обучении иностранному языку как по объёму усвоенного, так и
по срокам обучения. «Интенсивное обучение – это особым образом
организованное обучающее общение, в ходе которого проходит ускоренное
овладение предметом и активное развитие личности» [2: 15].
Интенсивное обучение реализуется через тренинги, дополняющие
традиционные формы организации учебно-воспитательного процесса. Сеанс
тренинга направлен на решение таких задач, как актуализация опыта, уже
накопленного студентом в процессе образовательной деятельности, развитие у
студентов рефлексивного отношения к этой деятельности; поиск и освоение
студентом новых способов, форм, приемов образовательной деятельности,
новых областей применения полученных знаний; восстановление психических
сил студента, развитие его психофизических возможностей.
Интенсивное обучение может реализоваться через деловые игры.
Выделяют разные виды игр, используемых как в учебных целях, так и для
решения реальных проблем, например, научных, организационных и т.д.
«Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального
содержания
будущей
профессиональной
деятельности
специалиста,
моделирования тех систем отношений, которые характерны для этой
деятельности как целого» [1: 209]. Деловая игра становится средством развития
способностей к творчеству, направлена на приведение в действие механизмов
мотивации и тем самым на повышение эффективности обучения иноязычному
говорению.
Изучать иностранный язык интенсивно позволяет шаблонность.
Запоминая и отрабатывая определённый круг "устойчивых выражений", можно
объясниться и понять собеседника. Интенсивный метод направлен на
формирование "выразительного речевого поведения", даёт возможности
неограниченного общения и максимальной реализации потенциала. Каждый
студент может почувствовать себя личностью. Основные учебные приёмы – это
диалогическое общение и тренинги.
Для реализации коммуникативно ориенторованного и в то же время
интенсивного обучения иностранным языкам широко используется проектный
метод – один из современных методов интенсивного обучения иностранному
языку. В практике обучения иностранному языку применяются различные типы
проектов, выбираемые в соответствии с конкретными условиями и целями
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проведения:
исследовательские
проекты,
творческие,
игровые,
информационные и др. Проектный метод имеет свои особенности: 1. Занятия
затрагивают эмоциональную сферу обучаемых, благодаря чему усиливается их
мотивация. 2. Студенты получают возможность осуществлять творческую
работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывать информацию не
только из учебников, но и из других источников. Они овладевают
интеллектуальными,
творческими
умениями.
3.
Осуществляется
взаимодействие студентов друг с другом, с преподавателем, роль которого
меняется, вместо контролера он становится равноправным партнером и
консультантом. 4. В проектной работе весь учебный процесс ориентирован на
студента: прежде всего учитывают его интересы, жизненный опыт и
индивидуальные способности. 5. Усиливается индивидуальная и коллективная
ответственность студентов за результаты своей конкретной деятельности в
рамках проекта.
Эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера опирается на те
возможности студента, которые обеспечивают его речевую деятельность
независимо от знания системных особенностей языка. Метод базируется на
положении, что при говорении смысл актуализуется в готовых языковых
формах, не прогнозируемых до момента речи, и, следовательно, не
подвергнутых сознательному контролю говорящими.
Г.А. Китайгородская начала разрабатывать свой метод в 70-е годы; его
истоки – в идеях болгарского психолога Г. Лозанова, чья методика "полного
погружения", или "суггестопедия", тогда приобрела популярность во многих
странах. Официальное название метода Китайгородской – "метод активизации
резервных возможностей личности и коллектива". Суть в том, что на занятиях
студенты оказываются как бы внутри пьесы, написанной для них и о них.
Сначала повторяют её текст за "суфлером" – преподавателем, потом им
позволяется построение собственных фраз на основе услышанных структур.
Интенсивное обучение позволяет студентам не только усвоить
иностранный язык, но и способствует эффективному развитию личности
будущего специалиста, ее профессиональной направленности, формированию
культуры и навыков общения как аспектов профессиональной подготовки.
Список использованных источников
1. Вербицкий А.А. Деловая учебная игра / А.А. Вербицкий // Основы педагогики и
психологии высшей школы / под. ред. А.В. Петровского. – М., 1986. – С. 124 – 145.
2. Китайгородская Г.А. Содержание и границы понятия «интенсивное обучение» /
Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев // Психология и методика интенсивного обучения. – М.,
1981.

86

ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ ДОВУЗОВСКОГО
ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
Рогаткина Е.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Для
формирования
социокультурной
компетенции
учащихся
недостаточно только аудиторных занятий. Возможности внеаудиторной работы
позволяют расширить представления о культуре страны изучаемого языка,
закрепить речевые навыки и навыки владения лексико-грамматическим
материалом. Одной из форм организации внеаудиторной работы с
иностранными учащимися являются экскурсии.
На экскурсиях по городам Украины учащиеся имеют возможность
общаться на русском языке не только с преподавателем, но и с экскурсоводами,
художниками и местными жителями. Такое мероприятие требует огромной
предварительной подготовки со стороны как преподавателя (составление
учебных текстов экскурсии; выбор художественных текстов соответствующей
тематики; выделение безэквивалентной и фоновой лексики; подбор
иллюстративного материала), так и студента (чтение и перевод текстов,
предлагаемых преподавателем; составление по этим материалам небольшого
рассказа и воспроизведение своего текста). На экскурсии учащийся знакомится
со страной и речевой средой функционирования изучаемого языка. Экскурсии
бывают различные по своей тематической направленности. Так, например,
краеведческие экскурсии помогают узнать историю, природу и культуру
региона, где происходит обучение иностранных граждан.
Между культурами существует множество различий, поэтому на занятиях
по русскому языку как иностранному фоновые знания и языковые средства
межкультурного общения становятся объектами изучения. Е. М. Верещагин и
В. Г. Костомаров ввели в научно-методический аппарат семь групп лексики с
культурным компонентом, содержание которой отражает особенности
национальной культуры. Одна из важнейших задач преподавателя русского
языка как иностранного – сформировать у учащихся знания о тех явлениях,
которые стоят за словом. Такие слова могут быть проводниками, знакомящими
с культурными явлениями; могут быть зеркалом, в котором учащийся увидит
несколько иное, отличное от своего представление об одном и том же понятии.
Рассмотрение на занятиях концептов – оптимальная форма изучения
национального мировосприятия и межкультурной коммуникации. Такие
концепты, как «дом», «ремесло», присутствуют в культуре разных народов,
однако фоновые знания, известные определенной языковой общности людей,
отражают особенности культуры, образа жизни того или иного народа.
Подобные фоновые знания учащийся может получить при чтении. Понимание
социокультурного содержания иноязычного художественного текста во многом
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зависит от сформированности лингвострановедческих умений учащегося и
тематических групп, в пределах которых студент-иностранец знакомится с
фоновыми знаниями. К ним относятся: 1) украинский национальный быт
(жилище, двор, домашняя утварь, предметы домашнего обихода); 2) украинское
декоративно-прикладное искусство.
При выборе подобных тем преподаватели обычно руководствуются
страноведческой и коммуникативной полезностью данного материала. С точки
зрения коммуникативной ценности, знакомство с национальным бытом
(небольшого города, поселка городского типа) способствует диалогу культур,
так как студенты, приехавшие из маленьких городов, сразу стараются заметить
сходства и различия между своими городами и населенными пунктами, в
которые они приехали. Что касается страноведческой значимости, культурноисторический потенциал лексики, связанной с декоративно-прикладным
искусством, трудно переоценить. На примере произведений народного
творчества мы знакомим учащихся и с культурно-религиозной составляющей
украинского мира, и с историей Украины, и с формированием украинских
промыслов (художник и сюжеты). Подобные произведения искусства могут
быть использованы как иллюстративный материал для сохранения в памяти
зрительного образа изучаемого культурного явления. По мнению психологов,
восприятие искусства способно активизировать не только память, интеллект, но
и воображение, творческие способности. Использование таких иллюстраций
заинтересовывает студентов, повышает их творческую активность и
положительно сказывается на итогах обучения.
Преподаватели зачастую проводят опросы среди студентов, на какую
экскурсию они хотели бы поехать. В процессе работы посредством составления
мини-текстов и выполнения упражнений для наилучшего осуществления
диалога культур как на аудиторных занятиях, так и во время внеаудиторной
работы педагоги помогают формировать следующие умения [3:112]:
1) сопоставлять существующие в другой культуре представления со своим
опытом; 2) видеть события и их участников с точки зрения другой культуры;
3) понимать внутренние причины событий; 4) уметь увидеть по-новому то, что
уже известно, понятно; 5) изменять свои стереотипы в результате изучения
иноязычной культуры; 6) наблюдать традиционное и новое в изучаемой
культуре; 7) видеть отдельные части в целом культурном явлении;
8) анализировать новые знания о другой культуре для лучшего понимания
своей культуры.
Сформированность таких умений приводит в дальнейшем к слаженному
взаимодействию участников диалога, относящихся к разным культурам,
имеющих общую цель – взаимопонимание. Результатом такого обучения
становится овладение социокультурными знаниями и становление вторичной
языковой личности студента.
Список использованных источников
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2. Есина З.И. Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному /
З.И. Есина, Т.В. Шустикова и др. — М., 2010.
3. Пассов Е.И. Диалог культур: Социальный и образовательный аспекты / Е.И. Пассов // Мир
русского слова. — 2001. — № 2.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Сапожнікова Л.Я., Борисова А.О.
Україна, Харків, Харківський державний університет харчування
та торгівлі
Проблемі викладання української мови як іноземної присвячені праці
багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників: Т. Бєляєвої, К. Бруннер,
О. В. Ляпіної, Р. Маккрум, В. В. Ощепкової, В. В. Чумак, О. Г. Чумак,
Т. М. Кудіної та інших, проте недостатньо розглянуто питання з методики
опрацювання текстів, зокрема, рекламних. Аналіз рекламних повідомлень на
позначення банківських послуг дає багато підстав для лінгвометодичного
дослідження. Доступність, розповсюдженість реклами, лаконічність,
використання
загальновідомих
реалій
складають
екстралінгвістичні
особливості; демонстрація сучасної української мови, використання широкого
спектра національно-культурних одиниць дають можливість для глибокого
вивчення й розуміння мовних особливостей. Рекламне повідомлення є
ефективним навчальним матеріалом для реалізації комунікативних і власне
мовних методичних завдань у системі навчання української мови як іноземної.
Такий метод ми визначаємо як освітню технологію, направлену на сприйняття
студентами нових знань на ґрунті реальної життєвої практики, формування
вмінь і навичок завдяки проблемно-орієнтованому пошуку. Таке навчання
через діяльність [2] створює умови, за яких особистість стає активним
суб’єктом навчання, який вільно володіє та використовує інформацію, реально
займається практичним опануванням мови, набуваючи досвіду результативної
діяльності [3].
Рекламні тексти дають можливість урізноманітнити методику вивчення
української мови як іноземної, дослідити під керівництвом викладача наявні
лексико-стилістичні засоби. Прикладами слугують звернення: Наші клієнти
зможуть отримати найбільш якісний, надійний і безпечний сервіс (Піреус
Банк); Банк пропонує Вам скористатися надійним і перевіреним способом
зберігання цінностей — орендувати індивідуальний сейф (Діамантбанк).
Аналіз таких повідомлень підпорядковано одній меті: продемонструвати,
що вдале використання епітетів, синонімів, порівнянь, метафор, антонімів,
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омонімів, гіперболи на позначення банківських послуг забезпечує емоційний
вплив на особистість, змушуючи в такий спосіб зробити вибір на користь
відповідної пропозиції, що позначається як казкова, приємна, процентний
вирій, урожай відсотків.
Зазначене дослідження спрямоване на формування мовленнєвих навичок,
розвиток продуктивності й динамічності мовлення учасників навчального
процесу. Опанування універсальних концептів, розуміння їх використання в
рекламному тексті (довіра, точка опори, західні стандарти, європейські
стандарти, гарантія, підтримка, гнучкість рішень, традиції, національний)
дозволить іноземним студентам подолати міжкультурний бар’єр, провести
паралелі з рідною мовою.
Подібні зразки стають джерелом для дослідницької роботи, матеріалом
для вивчення поєднання елементів вербального ряду зі знаками невербального
рівня. Такими знаками, наприклад, є зображення значної кількості банкнот
(банк Фінансовий Партнер), золотих злитків (Національний банк України), що
асоціюються з фінансовою стабільністю, перевагами депозитних вкладів та
золотих запасів. Фотографічні або мальовані зображення кредитних,
розрахункових карток (Приватбанк, Укрсиббанк), логотипів банків
(Укрексимбанк, Укрсиббанк) формують у потенційних споживачів послуги
впевненість у зручності проведення банківських операцій, сприяють
запам’ятовуванню певної банківської установи. Реклама подає візуальну
метафору, що демонструє образні засоби української мови, стає плідним
матеріалом для розумової роботи студентства в навчальному процесі. Таке
поєднання елементів вербального ряду зі знаками невербального рівня «поряд з
елементами параграфеміки й кольорового символізму здатні <…> повністю
витіснити мову» [1: 124], що сприяє активному залученню мовної особистості
до процесу обробки закодованої рекламної інформації.
Значна кількість досліджуваних текстів укладається за принципом
креолізованих, що уможливлює ефект мовної гри. Вербальні та невербальні
семіотичні системи в таких утвореннях поєднані на концептуальному,
змістовому, композиційному рівнях, співвідносяться з національною,
культурною традицією. Опрацьовуючи подібні матеріали, студенти
досліджують лінгвокультурні одиниці в україномовному тексті, знаходять
відповідники в рідній мові.
Рекламні оголошення слугують джерелом вивчення виражальних
можливостей розділових знаків, пунктуаційних комплексів: Весняна депозитна
акція «Великі враження»! (Бізнесбанк); Відсотки за вкладом — кожні 20 днів!
(Укрексимбанк).
Отже, аналіз мови рекламних текстів у системі навчання студентів
української мови як іноземної нам видається доцільним, оскільки на прикладах
таких повідомлень студенти мають можливість дослідити нові поняття, а саме:
реклама, рекламне гасло, креолізований текст, вербальні/невербальні засоби
комунікації, комунікативно-адресний блок, рекламний образ, тон рекламного
оголошення, зображально-графічні елементи; опанувати лінгвістичні,
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лінгвокультурні особливості української мови. Цілісний смисл реклами на
мовному, змістовому рівнях, її метакомунікативний характер є продуктивним,
придатним для включення в навчальний процес.
Список використаних джерел
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ЕМОЦІОГЕННІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Селіверстова Л.І.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Проблема навчального матеріалу у формуванні сучасного підручника є
темою обговорення науковців тривалий час і залишається актуальною й зараз.
Відбір лексико-семантичного матеріалу для підручника з вивчення мови для
іноземців – одне з найважливіших завдань автора-філолога.
Лексика мови відображає дійсність, реагує на зміни в суспільстві,
матеріального й культурного життя народу, поповнюється новими словами для
позначення нових процесів, явищ, предметів. Під час укладання підручника з
мови для іноземних студентів, зрозуміло, що автори намагаються не вживати
архаїзми, неологізми, діалектизми, професіоналізми, просторіччя, жаргонізми.
Здійснюється ретельний відбір загальновживаної, запозиченої лексики, а також
термінологічної лексики, зокрема, в укладанні підручників з наукового стилю
мовлення. Науковий стиль вимагає стилістично нейтральної лексики.
Стилістично забарвлена лексика, яка буває «високого» чи «низького» стилю,
обмежена певними типами мовлення, умовами мовленнєвого спілкування або
літературними жанрами. Проте для вивчення нової мови науковці не
припиняють
шукати
додаткової
мотивації
прискорення
навчання,
запам’ятовування. Одним з таких засобів визначаємо емоціогенність
навчального матеріалу.
Відомо, що емоції – психофізіологічна реакція людини на інформацію
(сприйняту будь-яким способом – зоровим, слуховим, тактильним тощо).
Емоції є предметом дослідження, зокрема, психології та лінгвістики. Перші
розглядають емоціональність як властивість людини, а другі – як властивість
мовного знака. Отже, ми розглядаємо тут емоціогенний навчальний матеріал як
такий, що здатний викликати в реципієнта певні емоції, почуття (позитивні чи
негативні).
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Емоції – переживання людиною свого ставлення до дійсності, до
особистого й навколишнього життя, душевне переживання, почуття людини.
Іноземець у чужому оточенні в чужому середовищі напевне переживає емоції
невпевненості, можливо, страху. Автори підручників для іноземців на
початковому етапі навчання мови використовують елементарну лексику, що
виражає реальні ситуативні діалоги на впізнані теми: «В університеті», «В
аудиторії на уроці», «У бібліотеці», «У гуртожитку», «У магазині», «У кафе»
тощо для того, щоб студент зіставив нову реальність з раніше знайомою йому.
Це прискорить його адаптацію до нового життя й налаштує на навчання,
нормалізувавши психологічний стан.
Дослідниця А. Вежбицька визначає емоції через аналіз ситуацій, у яких
емоції виникають, вона диференціює назви окремих емоцій та описує їхній
семантичний зміст [1: 41]. На сьогодні відокремлений напрямок вивчення
емотивності мовлення – емотиологія – наука про вербалізацію, вираження й
комунікацію емоцій [2: 50]. Філолог В.І. Шаховський трактує емотивність як
лінгвістичне вираження емоцій [3: 11]. Відповідно, мовні одиниці, що
виконують емотивну функцію, визначаються як емотивні. Слід зазначити, що
деякі науковці ширше кваліфікують емотивність. Як наприклад, Є.М. Вольф до
емотивності відносить емоційне й раціональне як різновиди [4: 226]. У
дослідженнях філологів часто співвідносяться терміни емотивності й оцінності,
емотивності й експресивності.
Відомо, що концепти емоцій спільні для носіїв певної культури. У зв’язку
з тим, що вивчення нової мови для іноземних студентів – це, перш за все,
знайомство з новою культурою, концепти емоцій стають пріоритетним
мотиватором вивчення мови. Різні асоціації в різних народів можуть викликати
неоднакові почуття, емоції. Так, наприклад, під час вивчення дієслів руху
асоціації студентів з країн Азії відобразилися з дієсловом «їхати/ їздити (на
чому) – «їхати на верблюді, на віслюку, на коні». Але в підручнику таких
прикладів вони не знайшли. Реалії сучасної України подають приклади: «їхати
на автомобілі, на потязі, на автобусі, на тролейбусі, на трамваї, на метро, на
таксі, на велосипеді». У перспективі в новому підручнику вже слід додати нові
приклади: «їхати на скутері, на героскутері».
Під час вивчення ступенів порівняння прикметників і прислівників
студентів з різних країн напевне зацікавить тема: «Яка найбільша / найменша
країна, найвища гора, найглибше озеро, найдовша річка, де найхолодніше,
найспекотніше?» тощо. Емоціогенність навчального матеріалу очевидна – такі
теми розширюють світогляд іноземних студентів, зацікавлюють не лише
Україною, а й спонукають розглянути світову природну систему. Яскраві
асоціації в супроводі візуалізації прискорюють засвоєння граматики.
Вважаємо такий навчальний матеріал емоціогенним – таким, що викликає
емоції, зацікавлення не тільки новою мовою, а й новим способом життя. Отже,
під час укладання підручників, розробки сучасних уроків з технічним
забезпеченням, перш за все, слід звертати увагу на емоціогенність навчального
матеріалу як важливого чинника мотивації вивчення нової мови й культури.
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ПОСОБИЕ «НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(продвинутый этап)
Ситковская М.И., Королева Е.В.
Украина, Харьков, Украинский государственный университет
железнодорожного транспорта
В Украинском государственном университете железнодорожного
транспорта на кафедре истории и языкознания была создана и прошла
успешную апробацию I-я часть пособия «Научный стиль речи» [3] для
студентов-иностранцев железнодорожного профиля. Данное пособие
предназначено для работы на 2-м курсе в рамках аспекта «Научный стиль речи»
и
является
логическим
продолжением
методических
указаний
«Корректировочный курс русского языка» [2], который используется
преподавателями кафедры в качестве вводно-предметного курса по языку
железнодорожных специальностей. Пособие построено по тематическому
принципу. В него были включены темы, характерные для всестороннего
описания и анализа явлений и процессов объективной реальности:
«Определение понятия», «Классификация», «Строение, состав», «Качественная
характеристика предмета или явления» (I часть). Поскольку в
железнодорожном университете обучение ведется по специальностям
«Механика
подвижного
состава»,
«Железнодорожные
сооружения»,
«Автоматика, телемеханика и основы сигнализации на железнодорожном
транспорте», «Организация процессов перевозок и движения поездов», отбор
лексического материала для предложенных к рассмотрению тем осуществлялся
по частотному признаку. Предпочтение отдавалось терминам и
терминологическим сочетаниям, функционирующим во всех железнодорожных
дисциплинах. В качестве источников для семантического, лексикограмматического и текстового наполнения были использованы профильные
журналы («Вагонный парк», «Локомотив-информ», «Железные дороги мира»),
а также базовые учебники «Общий курс железных дорог» под редакцией
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В.Н. Соколова, «Курс железных дорог» под редакцией Ю.И. Ефименко,
«Справочник молодого железнодорожника» Г.Б. Шавкина.
Каждый урок содержит несколько наиболее частотных лексикограмматических моделей в соответствии с заявленной темой, тренировочные
упражнения, текстовой материал. Упражнения синтетического характера
направлены на формирование и развитие умений ставить вопрос к первой и
второй частям модели, правильно употреблять формальные показатели
падежных форм, адекватно реагировать на поставленный вопрос, правильно
выбирать предикат в соответствии с семантической и грамматической
организацией фразы. Упражнения на уровне прагматики формулируют умения
трансформировать высказывание по принципу синонимии-антонимии, а также
самостоятельно моделировать фразу, используя готовую матрицу и
предложенные словосочетания. Каждое упражнение содержит достаточное
количество предложений для тренировки и закрепления обучающего момента
(10–12), что связано с большой комплектацией учебных групп. Если количество
студентов в группе соответствует норме, то часть предложений может быть
использована в качестве самостоятельной или контрольной работы.
В ходе апробации был несколько изменен подход к текстовому
наполнению пособия. Так, наряду с небольшими текстами иллюстративнодемонстрационного характера были включены аутентичные научнопопулярные тексты из периодических железнодорожных изданий. Исходя из
собственного опыта, можем сказать следующее: чисто научные тексты
оказались слишком сложными для восприятия в иноязычной аудитории и по
этой причине малоэффективными. Во время работы с такими текстами усилия
преподавателя были направлены, прежде всего, на анализ и разъяснение смысла
прочитанного, в то время как структура текста, связь между его отдельными
частями, иерархия содержательных блоков оставались за кадром. Кроме того,
узкопрофильные тексты требуют от преподавателя-русиста достаточно
глубоких и системных познаний в соответствующих технических (в нашем
случае железнодорожных) областях, что является достаточно спорным и
проблематичным. Лингвисту не следует превращаться в «толкователя» и
дублировать работу преподавателя специальных дисциплин. Наша задача —
учить видеть «логику движения и развития научной мысли» [1: 115].
Немаловажным является и тот факт, что текст должен быть интересным,
познавательным, отражать актуальные события и содержать дискуссионную
составляющую, которая бы побуждала студентов к обсуждению, а,
следовательно, и к дальнейшему совершенствованию коммуникативных
навыков.
Исходя из сказанного выше, выделим следующие признаки обучающего
научного текста: аутентичность, актуальность, посильность для восприятия,
структурированность таким образом, чтобы продемонстрировать наличие,
функционирование и взаимодействие его определенных элементов. В качестве
примера можно привести текст «Двухэтажные скоростные поезда “Шкода”»,
который был включен авторами в тему «Качественная характеристика
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предмета». В процессе его чтения и анализа студенты знакомятся с историей
создания чешского поезда, строением, характерными признаками и
особенностями данного состава. После прочтения текста учащимся
предлагается включиться в обсуждение, анализ позитивных качеств и
недостатков новшества. Студенты активно используют железнодорожную
терминологию, модели строения и качественной характеристики явления, а при
сравнении с обычным пассажирским поездом — конструкции сравнения и
сопоставления. Слушатели учатся формулировать, аргументировать и
отстаивать свою мысль, принимать участие в диспуте, сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения других участников. Все это достаточно эффективно
способствует развитию профессионально-коммуникативной компетенции
будущих железнодорожников.
Список использованных источников
1. Костомаров В.Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка
иностранцам / В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова. — М.: Русский язык, 1990. — 270 с.
2. Мосьпан Е.П. Корректировочный курс грамматики русского языка для иностранных
студентов железнодорожных специальностей: Методические указания / Е.П. Мосьпан. —
Харьков: УкрГАЖТ, 2012. — 37 с.
3. Ситковская М.И. Научный стиль речи для иностранных студентов железнодорожных
специальностей (1 ч.): Методические указания / Е.В. Королева, М.И. Ситковская. —
Харьков: УкрГУЖТ, 2017. — 52 с.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ-ТРАНСФОРМИ
В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
Скиба Н.Г.
Україна, Київ, Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Сучасний медіапростір є надзвичайно динамічним об’єктом дослідження,
в якому відображається рух мовної системи, а також формуються нові тенденції
розвитку мовної ситуації. Новітні засоби масової інформації гостро реагують на
зміни в соціальному, політичному, економічному житті, на прогрес
інформаційно-комунікативної та науково-технічної сфер. Одночасно
спостерігаємо своєрідну внутрішню суперечливість у їхній мові, яка поєднує
такі якості, як динамічність і консервативність, прагнення до інформативності
та експресії будь-якими засобами, еталонність, зразковість і залежність від
мовних пріоритетів та смаків соціуму, моди.
Фразеологізм – це образ, зрозумілий багатьом і водночас стиснутий,
сконденсований, часто символічний або асоціативний. Незважаючи на
семантичну злитість компонентів ФО, цілісність значення й автоматичне
відтворення у мовленні, можна говорити про «рухливість» фразеологізму. ФО
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може змінюватися, а отже, звучати щоразу по-новому. Така рухливість і
динамічність є необхідною вимогою нинішнього медіапростору, який прагне
різноманітності та нових форм, а авторські зміни називають стилістичними
прийомами застосування стійких словосполук. Усе це й зумовлює звернення
журналістів до фразеології, у якій найяскравіше відображаються національна
специфіка мови та її емоційно-оцінний потенціал, поєднуються народна
мудрість та суб’єктивна оцінка. Незважаючи на різноманітність, усі прийоми
зосереджуються довкола того образу, що лежить в основі стійкої словосполуки.
Необхідною умовою цього стилістичного прийому є правило: перефразуй, але
не руйнуй образ.
В актуалізації фразеологізмів помітну роль відіграє трансформація.
Фразеологізми як експресивні одиниці в контексті піддаються авторським
модифікаціям, набувають комбінованої, додаткової експресивності. Для
посилення волюнтативної функції у мові мас-медіа фразеологізми часто
підлягають «оновленню», що зумовлює формування оказіональної фразеології.
А з іншого боку, мова ЗМІ є демонстрацією мобільності фразеологічного
матеріалу. Процес трансформування ФО (процес авторського варіювання ФО,
«модернізації», «оновлення» ФО, оказіоналізації) відбувається в результаті
індивідуальної мовотворчої практики, художньо-естетичного новаторства.
У медійних текстах спостерігаємо такі трансформації: 1) семантичні
трансформації ФО: а) власне семантичні трансформації; б) подвійна
актуалізація ФО (буквалізація); 2) структурно-семантичні трансформації ФО: а)
якісні зміни або лексична субституція компонентів ФО; б) кількісні зміни,
пов’язані з розширенням (нарощення / поширення фразеологізму) та звуженням
(усічення або еліпсис та фразеологічний натяк або компресія ФО) традиційних
меж ФО; в) комбіновані зміни або контамінація фразеологізмів.
Найпродуктивнішим видом трансформацій, за нашими спостереженнями,
є структурно-семантичні трансформації, наслідком яких є зміна денотативносигніфікативного та стилістичного аспекту значення ФО, що відбувається
одночасно зі зміною зовнішньої форми фразеологізмів. Поява оказіональної
одиниці розрахована на адекватне сприйняття її реципієнтом і завжди
асоціюється з традиційним (узуальним) фразеологізмом. Такі одиниці, хоча й
мають індивідуально-суб’єктивний характер, зумовлені системою мови й
обмежені можливостями свого матеріального оформлення. Найтиповішим
способом структурно-семантичних трансформацій ФО є лексична субституція –
заміна компонента. Загальне значення фразеологічної одиниці при цьому
залишається незмінним, але набуває додаткової експресивності, образності
другого ступеня внаслідок зміни внутрішньої форми.
Подібні ФО та їхні авторські інтерпретації потребують певних фонових
знань з боку реципієнта інформації, залежать від рівня освіченості та набутих
людиною знань, сприяють зануренню адресата у гру, у якій він повинен
відновити інтертекстуальні зв’язки для правильної інтепретації повідомлення.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Столярова Н.П.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Необхідність у вивченні особливостей і закономірностей психологопедагогічних основ методики викладання іноземним студентам у Центрі
міжнародної
освіти
Харківського
національного
університету
імені В.Н. Каразіна стає все більш нагальною, оскільки сьогодні ми вже
можемо констатувати, що підготовка спеціалістів для країн Азії, Африки,
Латинської Америки має масовий характер та тенденцію до подальшого
розвитку. Ці питання дозволять виробити практичні рекомендації, що мають не
лише вузькоспеціальне призначення.
Психолого-педагогічні основи методики викладання мають різноманітні
чинники: рівень підготовки до навчальної діяльності, система ціннісних
орієнтацій, індивідуальні особливості та ін. Важливе значення мають чинники
педагогічного впливу, а саме:
- методична й теоретична підготовка викладачів;
- особистісно-орієнтований підхід до студента;
- діалогізація спілкування в освітньому середовищі;
- забезпечення педагогічної підтримки з боку викладачів вищих
навчальних закладів, усього педагогічного колективу;
- проектування й застосування адаптаційних ситуацій у навчальновиховному процесі.
Як свідчить досвід роботи автора з іноземними студентами у вищі,
відносна значущість того чи іншого аспекту процесу навчання може бути
різною через приналежність студентів до певної національності й регіону, їхні
вік, стать, соціальне походження, індивідуально-психологічні особливості,
рівень освіченості та ін. Тому цілеспрямоване управління процесом їхнього
навчання
на початковому етапі неможливе без системного вивчення
контингенту іноземних студентів у динаміці, що дає можливість впливати на
зміну тих чи інших умов навчання.
Визначальним компонентом викладання є ставлення іноземних студентів
до майбутньої професії, мотивація її вибору, що дає той «психологічний
настрой», від якого залежить, наскільки швидко й успішно встановиться
відповідність між іноземним студентом та навчальним процесом.
Важлива роль у загальному освітньому процесі належить пропедевтичній
(довузівський) підготовці іноземних громадян як початковому етапу
університетської освіти. Сьогодні вся освітня система ґрунтується на
принципах безперервності освіти, підвищення фундаментальності та
інтегрування, гуманізації та комп’ютеризації освіти. Як наслідок реалізації
нових тенденцій у вирішенні проблем освіти іноземних громадян —
встановлення оптимального науково обґрунтованого балансу між навчальними
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дисциплінами на різних етапах навчання, створення виваженої
багатопрофільної системи, яка повинна включати національний менталітет,
психологію, національне виховання та інше.
Психолого-педагогічні основи методики викладання полягають у
реалізації таких умов:
- забезпечення активної взаємодії педагогів та іноземних студентів на
ґрунті
доброзичливого,
емоційно-позитивного,
особистісного
спілкування з урахуванням принципів діалогу, партнерства;
- використання дієвих, передових психолого-педагогічних технологій,
які б забезпечували урахування особливостей цієї категорії студентів;
- забезпечення постійного психолого-педагогічного супроводу іноземних
студентів, надання їм організаційно-комунікативної соціальнопедагогічної допомоги та підтримки.
Методологічна основа викладання іноземним студентам обумовлюється
специфікою і складністю її предмета і завдань, тому викладачами
використовуються теоретичні положення суміжних з педагогікою наук:
соціальної психології, філософії, соціології, етнології; гуманістичні ідеї
сучасної освіти й виховання; особистісно орієнтований підхід; ідеї педагогіки
співробітництва та педагогічного супроводу навчального процесу іноземних
студентів.
У психолого-педагогічній науці питання методики навчання вивчали на
загальнотеоретичному рівні: Ю. Александровський [1], Г. Балл [2],
О. Бодальов [3], Г. Левківська [4] та ін.
Таким чином, специфіка освітнього навчально-виховного середовища
іноземних студентів вищих навчальних закладів має міждисциплінарний синтез
і моделювання психолого-педагогічних основ процесу навчання.
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PORTFOLIO AS A METHOD OF ASSESSMENT OF FUTURE FOREIGN
LANGUAGE TEACHERS
Trotsenko O.
Ukraine, Ivano-Frankivsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
The main aim of foreign language teaching is constant development of
students’ communicative skills, their autonomy and creativity in the process of
studying. That is why current foreign language teaching methods encourage students’
learning, increase students’ motivation and provide a clear understanding of student
achievement. Thus, traditional assessment techniques fail to assess the full range of
student outcomes. So, the aim of the article is to focus on the ways of using the
portfolio as a tool of assessment in foreign language studying.
The main purpose of assessment is a double one: on the one hand to provide
learners with a corrective feedback, and on the other hand – to rank students
according to their level of performance. Most of the traditional tests are based on
tasks assessing the students’ four main linguistic abilities: reading, writing, listening
and speaking. But the development of new learning styles demands the appearing of
alternative assessment methods that might describe the students’ progress. The focus
should be placed on what the students know and can do and emphasize the students’
strong points while minimizing their weak points.
There have been various studies about portfolio assessment in foreign language
teaching. So, according to Richards and Renandya a “typical portfolio contains the
student’s total writing output to represent his or her overall performance or student’s
work from the beginning of the term to the end, giving both the teacher and student a
chance to assess how much the latter’s writing has progressed” [1: 347]. According to
Valeri-Gold M., Olson J. and Deming M.P. “portfolios are alternative assessment
tools by which students become active learners and question thinkers” [2: 298].
Paulson F.L., Paulson P.R. and Meyer C.A. define portfolio as a “purposeful
collection of student work that exhibits the student’s efforts, progress, and
achievements in one or more areas” [3: 60].
We consider language portfolio as a set of documents which enables students
to personally fix, evaluate and analyse their achievement in foreign language
mastering. By means of portfolio students become fully engaged in the learning
process, which promotes learners’ autonomy and increases motivation. The students
become active in learning since they produce their own works and follow the
activities which are necessary for keeping a portfolio.
Portfolio can show the learners’ use of the language in many ways.
Specifically, when aiming at considering the development of the students’ reading
skills and ability to compose short stories in foreign language, the students’ written
materials can be part of the portfolio. Although the progress in obtaining oral skills is
difficult to be tested through written means. In such occasion the use of multimedia in
this type of portfolio, such as audio and video recordings, enables the teacher to
notice the results of work.
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There is no unified form or style of assessment portfolios in foreign language
education. We consider that depending on the contents of the course and its
educational aim every supervisor or teacher may develop a special assessment
scheme which will cover all necessary aspects. But students should understand the
goal of their portfolios and evaluation criteria before using as an assessment tool in
the classroom.
So, assessment portfolio enables students to: 1) establish their plans for future
independent learning, 2) allow them to realise responsibility for their own learning, 3)
provide them with opportunities to show the results of good work, 4) use selfanalyses and self-reflection as a means of self-motivation for future goals, 5) show
the progress in foreign language mastering.
For teachers, the use of portfolio assessment in the classroom can: 1) provide
information on the strengths and weaknesses of each student, 2) help to find out the
most effective language learning strategies and materials used in the classroom.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ
Чейпеш І.В.
Україна, Ужгород, Ужгородський національний університет
Діалог сучасної людини з представниками іншої культури – це нагальна
потреба пізнання світу з метою особистісно-професійного самовираження й
самоствердження. У зв’язку з цим як у лінгводидактиці, так і в інших
прикладних галузях актуалізується багатогранна проблема міжкультурного
спілкування й водночас виховання особистості, здатної приймати й розуміти
культурні особливості носіїв різних мов.
Особливості процесу міжкультурного спілкування доцільно аналізувати,
виходячи з позиції О. Леонтьєва і беручи за основу комунікативний акт, що
розгортається в такій послідовності: мотивування; орієнтування (наприклад, у
ситуації спілкування, його цілях, особистостях співрозмовника тощо);
планування змісту комунікації; реалізація того, що відбувалося на попередніх
етапах, тобто мовлення; контроль ефективності спілкування (встановлення
зворотного зв’язку). Зупинимося на специфіці окремих компонентів.
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Мотивація міжкультурного спілкування здебільшого пов’язана з
потребою в пізнанні співрозмовника як представника іншої культури, іншого
соціуму, а через нього – усвідомлення власної культурної ідентичності. Вдале
пояснення реалізації комунікативно-пізнавальних потреб у міжкультурному
спілкуванні знаходимо у працях І. Зимньої, яка виокремлює низку відмінностей
взаємосприйняття, що стосуються культури мовленнєвої поведінки
(мовленнєвого етикету), культури мислення (процесу формування й
розв’язання мисленнєвих завдань), культури мови (упорядкованої системи
фонетичних, лексичних і граматичних засобів вираження думки), культури
мовлення (способів формулювання думки), культури соматичної комунікації
[1: 73]. Цікавим для дослідників вважаємо твердження О. Леонтьєва про те, що
стосовно спілкування рідною мовою комунікативно-пізнавальна потреба
«тваринна», і тільки стаючи «людською», вона набуває соціальних рис і слугує
свого роду з’єднувальною ланкою між особистістю і її соціальними
взаємостосунками, що виникають через дію тих чи інших некомунікативних
потреб і мотивів [3: 162]. Натомість потреба в іншомовній комунікації завжди
соціальна.
На етапі орієнтування, зазначає О.Леонтьєв, суб’єкт має «образ
результату», але ще не має «плану дій» [2: 136]. Особливості орієнтаційних дій
у міжкультурному спілкуванні пов’язані з системою образів ситуацій, що
існують у свідомості учасників комунікації на основі спілкування рідною
мовою. У тих, хто вивчає іноземну мову, образ ситуації може виникати або в
результаті тренування через участь у навчальній діяльності, або, за
термінологією О. Леонтьєва, «як результат співвіднесення минулого досвіду»,
коли «ми, оцінюючи ситуацію, здійснюємо неусвідомлений вибір адекватного
способу мовленнєвої поведінки, спираючись на свій досвід спілкування в
минулому» [3: 149]. Тренувальні завдання в навчальному процесі мають, як
правило, шаблонний характер і не можуть охопити всі перипетії спілкування в
реальних умовах. Тому минулий досвід спілкування в окремих випадках може
зіграти «ведмежу послугу», якщо способи поведінки в рідній та іншомовній
культурах занадто різняться. У процесі міжкультурного спілкування й
накопичення нового досвіду поступово виробляється вторинний образ як
результат комунікативного пошуку. На думку фахівців, вторинний образ
більше наближений до іншомовної культури й передбачає більш адекватну
реакцію на конкретну ситуацію спілкування.
Етап планування, або внутрішнього програмування містить складання
плану (програми) майбутньої мовленнєвої дії і мовленнєвої поведінки, а також
втілення плану в просторово-понятійній схемі майбутнього висловлювання,
наприклад, у діалозі.
Специфіка етапу реалізації виражається через звичне опосередкування
думки рідною мовою та її переклад іноземною. З часом встановлюється прямий
зв’язок між програмою і системою правил іноземної мови, що відповідає
відносно повному її засвоєнню або оволодінню мисленням іноземною мовою
[2: 223]. Зокрема, у діалозі суб’єкт неусвідомлено використовує модель
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поведінки, засвоєну в рідній культурі (коли недостатньо автоматизована або й
зовсім незнайома відповідна модель у мові, що вивчається, або ж за відсутності
досвіду спілкування), аплікуючи її на іншомовне спілкування. У результаті,
незважаючи на лексико-граматичну й синтаксичну відповідність іншомовного
висловлювання, безпосередня мовленнєва поведінка поціновується як
неадекватна.
На завершальному етапі відбувається контроль за ефективністю
спілкування, встановлюється зворотний зв’язок, що стверджує або спростовує
доцільність обраних суб’єктами взаємодії засобів розкриття змісту комунікації.
На цьому етапі труднощі спілкування з носієм іноземної мови, як правило,
зумовлені двома причинами. По-перше, іншомовець неспроможний адекватно
оцінити ефективність впливу слова на партнера, оскільки не мав можливості
спостерігати реакцію партнера в реальних умовах. По-друге, він може
помилитися в тлумаченні повідомлення, оскільки мовленнєва поведінка
зазвичай стримується правилами пристойності: носій мови може підтримувати
неадекватність мовленнєвої поведінки партнера, боячись його образити, а той, у
свою чергу, боїться здатися некомпетентним.
Складність процесу міжкультурного спілкування, що проявляється в
особливостях його перебігу, вимагає постійного кваліфікованого науковопрактичного моніторингу й аналізу.
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КОММУНИКАТИВНО-СИЛЬНЫЕ ОДИНОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В УЧЕБНОМ НАУЧНОМ ТЕКСТЕ
Штыленко В.Е.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Лингвистический анализ учебно-научных текстов убедительно
показывает наличие отдельных устойчивых блоков информации, объединенных
как структурными особенностями, так и однородным смысловым наполнением.
Их лингвистическая структура в свете категории последовательности может
иметь различные реализации [1]. Рассмотрим подробнее описательные
микротексты, состоящие только из коммуникативно-сильных одиночных
предложений, т. е. предложений, в которых отсутствуют частные значения
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категории последовательности (значение координации, прономинальности,
инкомплетивности и инверсионности).
Интересно отметить, что почти каждое предложение таких фрагментов
может открывать собой новый абзац (хотя в целом это, конечно, и не
абсолютное правило). Это связано с тем, что в микротекстах этого типа каждое
предложение коммуникативно значимо, сообщает важные с точки зрения
автора аспекты рассматриваемой проблемы.
Вполне закономерна данная схема построения микротекста при
изложении в учебной, научной, справочной литературе таких композиционных
блоков, как «Введение», «Общие понятия об объекте», «Общие положения»,
«Основные сведения» и т.п. Данная схема в определенной степени отражает
специфику «начал» текста, которая проявляется в том, что в начале параграфа
(раздела, главы), как правило, даются какие-либо общие сведения,
высказываются общие положения. И это вполне естественно, так как учебнонаучная литература вообще отличается дедуктивным характером изложения
[2: 16]. Кроме того, анализируемая схема микротекста часто используется в
учебниках при ознакомлении читателя-новичка с метаязыком будущей
специальности. Нередки случаи, когда целый подраздел оформляется только
коммуникативно-сильными одиночными предложениями.
Отсутствие формальных показателей связности в таких микротекстах не
затрудняет их понимание, поскольку они объединены на основе «внутренней
связи». «Внутренняя связь базируется на общности предмета описания,
являющегося тем «стержнем», который проходит через весь текст и как бы
«стягивает» все его части в единое целое» [3: 27]. Композиционной основой
объединения коммуникативно-сильных одиночных предложений могут
служить разнородные содержательные критерии: выделение основных
положений (базовых понятий, теоретических основ, методов исследования),
классификация изучаемого объекта по его основным свойствам (структуре,
функциям, назначению, применению), мысленное перемещение по составным
частям объекта (местоположению объекта), хронология событий и т.п.
Преподаватели прекрасно понимают, что создавать (и воспринимать) как
устное, так и письменное высказывание с помощью одиночных предложений на
начальном этапе бывает гораздо легче, чем строить микротекст с
использованием разнообразных средств межфразовой связи.
Рассмотрим в качестве примера следующий микротекст:
Для нормального роста и развития организму необходимы не только
белки, жиры и углеводы, но и дополнительные вещества — витамины.
Витамины — это биологически активные вещества, синтезирующиеся в
организме или поступающие в него с пищей.
В сутки организму человека необходимо несколько миллиграммов
витаминов. Несмотря на малое количество витаминов в организме, они
играют важную роль в обмене веществ и энергии. Не получая витаминов,
организм перестает нормально развиваться.
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Отсутствие витаминов в пище вызывает заболевания, называемые
авитаминозами [4: 94].
Как видим, объединение предложений в тексте может происходить и при
отсутствии эксплицитно выраженных средств связности. В этом случае
единство микротекста обеспечивается общностью предмета описания,
наличием смысловой, тематической связи предложений.
При этом сама последовательность появления компонентов текста может быть
отражена в программе высказывания: Для чего нужны витамины? Что такое
витамины? Какое количество витаминов необходимо человеку? Какова роль
витаминов? Что будет, если организм не получает витаминов? Какие
заболевания вызывает отсутствие витаминов?
Широкое распространение микротекстов, состоящих только из
коммуникативно-сильных одиночных предложений, на наш взгляд, косвенно
подтверждает правомерность выделения предложения в качестве одной из
основных единиц обучения в методике преподавания иностранных языков. Но
также понятно, что коммуникативно-сильные одиночные предложения могут
служить единицей обучения и при текстопорождении. Это возможно благодаря
тому, что любое самостоятельное предложение потенциально можно
«расширить» до сверхфразового единства, и таким образом подготавливается
основа для изучения других возможных схем развертывания монологического
высказывания.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ И ВОСПИТАНИЕ ИХ В ДУХЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Щербаков В.И.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Ежегодно на ФМО НТУ «ХПИ» приезжает более 150 иностранных
студентов для получения высшего образования, и каждый из них неизбежно
должен пройти сложный процесс адаптации.
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Воспитание учащихся – одна из важнейших задач педагогики.
Воспитание иностранных граждан, приезжающих в Украину с целью получения
образования в украинских вузах, – проблема сложная и многогранная, одна из
составляющих которой – воспитание иностранных студентов в духе терпимого,
толерантного отношения друг к другу, понимания украинской истории и
культуры, уважения к украинским национальным традициям.
Перед преподавателями стоит непростая задача оптимизации процесса
обучения иностранных учащихся, успешность которого в значительной степени
зависит от социальной адаптации к принципиально новым для них условиям
жизнедеятельности. Иностранному студенту необходимо освоить целую
систему прав, обязанностей, социальных норм.
Многолетний опыт работы с иностранными учащимися, приезжающими
на обучение в НТУ «ХПИ», позволяет нам поделиться теми формами и
методами воспитательной работы со студентами, которые, на наш взгляд,
позволяют наиболее оптимально решать поставленную задачу – воспитывать у
учащихся интерес к украинской культуре, терпимо относиться друг к другу как
представителям разных культур, быть толерантными.
Терпимость в отношениях с другими людьми как никогда ранее важна в
современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все большей
мобильности,
быстрого
развития
коммуникации,
интеграции
и
взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения
населения, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый
регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов
потенциально угрожает всем в мире. От такой угрозы нельзя отгородиться
национальными границами, ибо она носит глобальный характер.
Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения
нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения
иностранных учащихся тому, в чем заключаются их общие права и свободы,
дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите
прав других.
Процесс адаптации иностранных студентов включает несколько аспектов:
приспособление к новой социально-культурной среде, новому языку общения,
системе образования, климатическим и бытовым условиям. С наибольшими
трудностями, по мнению исследователей и практиков, связан процесс
приспособления к новой социальной, культурной, языковой среде.
Внеаудиторная работа рассматривается нами как естественное
продолжение аудиторной работы, а их успешное сочетание – как главное
условие оптимизации учебного процесса. По сути, оба эти вида деятельности –
как учебная, так и внеучебная – составляют единый процесс, призванный
комплексно
решать
учебные,
познавательные,
страноведческие
и
воспитательные задачи для адаптации иностранных студентов [2: 198].
Традиционно первым внеаудиторным мероприятием является Новогоднее
поздравление. Иностранные студенты в костюмах деда Мороза, Снегурочки,
скоморохов и других персонажей народных сказок обходят все аудитории
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факультета, деканат, разыгрывая сценки из народных сказок, поздравляя
преподавателей и студентов, сотрудников деканата с Новым годом. Это первое
знакомство студентов-иностранцев с элементами русской и украинской
культур, с празднованием Нового года.
Оригинальный урок-концерт «Весна с географией» проходит в первых
числах марта. Студенты, проучившиеся на факультете уже несколько месяцев,
свободно и уверенно рассказывают по-русски о своих странах, исполняют
национальные песни и танцы. Это не просто концерт, а мини-спектакль, со
своей фабулой и даже театральной интригой. Важным результатом урокаконцерта является и то, что в процессе репетиции иностранные студенты из
разных академических групп становятся дружным коллективом, ибо ничто так
не сплачивает, как общая творческая цель [1: 211].
Ежегодно на ФМО НТУ «ХПИ» в апреле проводится международная
научно-практическая конференция студентов-иностранцев. В течение учебного
года проводятся различные тематические экскурсии.
Преподавателями ФМО НТУ «ХПИ» осуществляется большая работа по
преодолению учащимися трудностей адаптационного характера и решению
проблем толерантности. В частности, в учебном процессе используются
разнообразные пособия лингвокультурологического характера: «Праздники
Украины» (Парамонова В.Ю., Сидойкина Т.Н., Криволапова Е.В.), «Украина:
страницы истории и современность» (Романов Ю.А., Дубичинский В.В.), «Об
Украине – с любовью» (Снегурова Т.А., Ковтун Н.И., Северин Н.В.,
Романов Ю.А.), «Страноведение» (Щербаков В.И.) и др.
Таким образом, учебная работа и внеучебная деятельность студентов и
преподавателей ФМО НТУ «ХПИ» во многом способствуют преодолению
проблем адаптации на довузовском этапе обучения и воспитанию иностранных
учащихся в духе толерантности.
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GROUP ACTIVITIES AS A METHOD
OF MOTIVATING STUDENTS
Щербина В.В.
Україна, Харків, Національна академія національної гвардії України
The traditional class teaching format of the teacher standing in front of the class
can be useful when giving instructions or teaching a new structure. We have all
experienced it. However, it makes good teaching sense to use other formats. A change
every 20 minutes is recommended to enhance learning and all other formats require a
little classroom management. Group activities may become an alternative to the
potentially tedious and tiresome procedure of telling something in front of the class.
As soon as beginners learn the first foreign words and the first structures for questions
group work can begin.
The simplest way of altering the format and adding variety is to organize students
into pairs. Pair work is easy and fast to organise. It provides opportunities for intensive
listening and speaking practice. The instruction “work with the person sitting next to
you” requires neither too many efforts nor special preparation. Changing pairs during
the same lesson is considered to be ideal. Walking about, so that everyone has a
chance to stretch their legs is also recommended.
N. Melver offers the other formats of group activities, besides widely spread pair
work. The researcher and textbook writer points out that “work in groups of three is
worthy of special attention, as three is an excellent number for short role play
activities. Working in pairs students may get embarrassed or run out of ideas. The triad
structure sorts out all these problems” [4:23].
Another kind of group work is a pyramid. “It is an excellent way of practicing the
language of persuasion, having discussions or playing games” [4:23]. In this teaching
format students may start by working in pairs, gradually pairs get together to continue
the activity in groups of four. Fours then get together as eights. At the end of the
activity a group leader from each group of eight reports back to the whole class. Many
teachers consider it to be advisable to have a group leader.The leader’s role is to
ensure that the game is properly organised, to encourage students and to help the
teacher to get all the students involved. A group leader acts as an intermediary between
learners and a teacher. The leader would normally be one of the most able learners.
However, groups can operate perfectly well without a group leader.
Many games require from four to eight players; in these cases group work is
essential. If there is to be competition between groups, they should be of mixed ability.
If there is no challenge, the teacher might choose groups according to the ability: this
is very much a personal choice. However, it is our experience that groups can operate
perfectly well without a group leader.
N. Melver considers mingles to be potentially the most chaotic format, but many
foreign language teachers consider it to be the most efficient ways of giving everyone
maximum language practice in minimum time. The basic format is that everyone
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stands up and interacts with as many other people as possible in the available
time. It works well for matching activities.
The biggest obstacle to organizing students into groups is fear of losing control.
In fact it is much easier to exert control from within the group than from outside and
students usually react much more positively to freedom than they do to control. Group
work may be challenging but it helps the teacher to create learning environment, which
lead students to success and joy of learning. Group work is concerned with learners
themselves. Such activities offer significant changes in classroom work, create relaxed
and friendly atmosphere in the group, help students cooperate better with each other.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Юсупов В.О., Алексишина Е.М.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Результатом развития современного общества в экономической,
социальной сферах, сфере образования стал резко возросший уровень
потребностей в массовом владении иностранными языками. Это во многом
связано с применяемыми сегодня формами и способами практической
деятельности, которые являются следствием внедрения современной
компьютерной техники и средств передачи информации в различные сферы
человеческой деятельности с целью повышения её эффективности. Эти
способы, основанные на широком использовании уникальных возможностей
компьютерной техники по обработке, хранению, передаче и представлению
информации, объединены в понятие новые информационные технологии.
Актуальность применения новых информационных технологий
продиктована, прежде всего, педагогическими потребностями в повышении
эффективности развивающегося обучения, в частности, потребностью
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности. В настоящее
время, со стремительным нарастанием объема информации, знания сами по
себе перестают быть самоцелью. В этой связи важно помочь студентам стать
активными участниками процесса обучения и формировать у них потребность в
постоянном поиске. Соответственно, стоит задача создать такую модель
108

учебного процесса, которая позволяла бы раскрывать и развивать их
творческий потенциал.
Главным предметом изучения иностранного языка является развитие всех
видов иноязычной деятельности и мышления, начиная с устной коммуникации
и заканчивая развитием способностей к разноплановой работе с текстом по
извлечению информации. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе
является многогранным процессом, что, прежде всего, обусловлено основной
целью – развитие личности студента, способной и желающей участвовать в
межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно
совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности.
Вузы готовят своих выпускников непосредственно к практической
деятельности по различным специальностям, поэтому их подготовка к
использованию знаний по иностранному языку в связи с будущей
специальностью приобретает профессиональную направленность.
Коммуникативное обучение языку посредством интернета подчеркивает
важность развития способности студентов и их желание точно и к месту
использовать изучаемый иностранный язык, для достижения более
эффективного общения. Программа по иностранному языку для неязыковых
вузов рассматривает эту дисциплину как самостоятельный курс, основная
задача которого – обеспечить будущим специалистам различных отраслей
практическое владение иностранным языком в объеме, необходимом для
использования в их практической деятельности. Это является ведущей целью
обучения иностранному языку в вузе.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО
СТОЛА НА ОСНОВНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Якутина Т.Г.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный медицинский
университет
В данной работе рассматривается вопрос формирования и закрепления
прагматической компетенции в коммуникативном процессе у студентовиностранцев первого курса основного этапа обучения в ходе подготовки и
проведения «круглого стола» с использованием ресурсов интернета и
мультимедийной доски.
Изучение иностранными студентами того языка, на котором ведётся
преподавание в медицинских вузах Украины, важно не только для понимания
поверхностного уровня высказывания, но и для распознавания глубинных
интенций участников коммуникации, для определения общего контекста,
описывающего явления, лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки.
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Поиск, совершенствование, углубление эффективных методов языковой
подготовки иностранных студентов — неотъемлемые составляющие процесса
обучения РКИ, который учитывает профессиональные, а на начальном этапе и
социально-культурные потребности студентов медицинского университета.
Успешное общение иностранных студентов на изучаемом языке базируется на
формировании
коммуникативной
компетенции,
которая
включает
лингвистическую, социолингвистическую и прагматическую компетенции [1].
На наш взгляд, факт наличия прагматической составляющей в
коммуникации очень важен. Как утверждает исследователь Mк. Кроски, в
процессе коммуникации выделяется функция влияния, т.е. возможность
изменения идей, представлений и отношений участников общения [4].
Особое внимание в разработке вопросов прагматики в условиях
коммуникации уделяли в своих работах лингвокультурологического,
лингвострановедческого характера Е.М. Верещагин, В.Г. Гак, В.Г. Костомаров,
Л.К. Латышев, А.Д. Швейцар [2]. На занятиях по РКИ (основной этап) с точки
зрения коммуникативной подготовленности студентов можно эффективно
использовать прагматическую компетенцию и организовывать «направленные
дискуссии» [3]. Слово дискуссия происходит от лат. discussio — исследование,
рассмотрение.
На кафедре языковой подготовки Запорожского государственного
медицинского университета такие дискуссии стали уже традиционными.
Так, для студентов первого курса медицинского факультета был
организован и проведён круглый стол на тему: «Факторы, влияющие на
продолжительность жизни людей». Мы использовали дискуссию для обучения
и закрепления известных знаний с введением новой информации.
Актуальность данной темы объясняется, во-первых, тем, что это было
итоговое занятие пройденного содержательного модуля по близкой тематике.
Во-вторых, сегодня вопросы сохранения активного долголетия являются весьма
насущными и часто обсуждаемыми не только в нашей стране, но и во всех
странах мира. В-третьих, эта тема имеет морально-этические аспекты, которые
напрямую связаны с уровнем сформированности профессиональных
компетенций, затрагивают вопросы деонтологии, экономики и представляют
практический интерес, т.е. выбранная проблема носит ещё и
междисциплинарный характер.
Мы выделили три основных этапа: подготовительный, дискуссионный и
итоговый. Студенты получили конкретные задания, подготовили выступления
по материалам газетных статей и интернет-ресурсов. На этапе редактирования
учитывались дидактические принципы оптимизации, минимизации, научности,
коммуникативности, доступности, профессиональной направленности. Был
определен модератор круглого стола. После выступления одного-двух
студентов по вопросам темы начиналось их обсуждение, сопоставление
информации. Все доклады и содоклады сопровождались показом картинок,
схем, графиков, выполненных в программе Microsoft Office Power Point на
мультимедийной доске. Таким образом, мы использовали ещё очень важный
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принцип наглядности. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин утверждали, что «…его
необходимость обосновывается диалектикой перехода от чувственного
восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания» [3]. На
постдискуссионном (итоговом) этапе была выработана единая позиция,
подведены итоги и оценены активность и общая работа студентов.
«Круглый стол», с нашей точки зрения, развивает активность всех
студентов-участников. Созданию дискуссионной атмосферы способствовали
заранее продуманный план, разные типы вопросов (проблемные, специальные,
общие, уточняющие и альтернативные). Именно они способствовали тому, что
у студентов возникало желание доказывать своё понимание, убеждение, даже в
очевидных случаях. Такой вид учебной деятельности помогает закрепить
пройденный лексико-грамматический, коммуникативный материал темы по
русскому / украинскому языку. Он эффективно выявляет и формирует
интеллектуальный и образовательный уровень студентов, их ораторские и даже
морально-деловые
и
профессиональные
качества,
которые
могут
способствовать их дальнейшему развитию. Следует подчеркнуть, что «круглый
стол» — это и способ воспитательного воздействия, так как обеспечивает
осознание студентом своей индивидуальности и значимости, а это, в свою
очередь, — становление активной позиции как в обучении, так и в жизни.
Список использованных источников
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Ященко А.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Успешность изучения русского языка иностранными студентами во
многом зависит от эффективности начального этапа обучения. В этот период
студент встречается с наибольшим количеством трудностей, связанных с
адаптацией к новым условиям жизни и необходимостью общения на неродном
языке. Преподавателям довузовского этапа обучения приходится сталкиваться с
неравномерностью сроков формирования и неоднородностью состава учебной
группы, сокращением времени обучения групп для позднего заезда на
подготовительном факультете. Преодолению таких трудностей могут
способствовать интенсификация и индивидуализация учебного процесса.
Использование новых технологий дает возможность интенсифицировать
обучение и сделать его более комфортным для студента за счет
индивидуального подхода к работе над преодолением трудностей иностранного
языка [4: 37].
Одной из основных задач на начальном этапе обучения иностранных
студентов 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
(число имени существительного, вид глагола). Объяснение грамматических
правил, касающихся тех категорий, которых нет в родном языке учащихся,
особенно в том случае, когда невозможно использование языка-посредника,
должно быть наглядным и доступным.
При введении нового грамматического материала велика роль
наглядности. Очевидно, что работа с обучающими компьютерными
презентациями является чрезвычайно эффективной, так как дает возможность
«оживить» схемы, показать формы русского языка в динамике. Компьютер
представляет информацию с помощью не только статической, но и
динамической наглядности [1: 12]. При работе над падежной системой
учащийся наблюдает изменение окончаний существительного и на
определенном этапе начинает «опережать» компьютер, создавая в уме
окончание и уже потом сверяя свои догадки с результатом. Динамика
объяснений, разнообразие подходов к ним выгодно отличают компьютерные
презентации от статичных схем в учебниках.
Студент может остановить презентацию учебного материала в любом
месте и просмотреть его еще раз, добиваясь более полного понимания каждого
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пункта. Опыт работы в компьютерном классе показывает, что студенты чаще
останавливают объяснение грамматического материала и возвращаются к
предыдущему материалу при работе на компьютере, чем в аудитории с
преподавателем. Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, это
связано с недостаточным уровнем коммуникативной компетенции учащихся на
данном этапе обучения. Сформулировать свой вопрос на русском языке для
студента начального этапа обучения затруднительно, так как он не знает
грамматических терминов. Повторное объяснение преподавателя может быть
непонятно из-за языкового барьера, если студент плохо владеет языком. Вовторых, некоторые студенты не хотят спрашивать преподавателя в аудитории
по чисто психологическим мотивам. Студент чувствует себя комфортно и
возвращается на этап презентации грамматического материала столько раз,
сколько ему необходимо для полного его усвоения [3: 297].
При
выполнении
грамматических
упражнений
компьютерная
презентация дает возможность непосредственно контролировать правильность
выбора формы, что помогает студенту корректировать свои действия
непосредственно по ходу выполнения упражнения, а не через время, после
проверки работы преподавателем и оценивания её. Поэтому такие случаи, когда
преподаватель при проверке работы обнаруживает, что грамматический
материал не усвоен и все или почти все задания выполнены неверно, при работе
на компьютере просто невозможно.
Обучающие грамматические презетации незаменимы на этапе
закрепления грамматического материала, так как дают студенту возможность
разнообразить рутинный процесс выполнения тренировочных упражнений.
Самостоятельный выбор стратегии обучения повышает мотивацию учебной
деятельности иностранных студентов и способствует большей эффективности
усвоения форм и конструкций русского языка.
Список использованных источников
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