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ОБ ОТБОРЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
Алексишина Е.М.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Практической целью обучения русскому языку в медицинском вузе
является овладение всеми формами коммуникации с учетом будущей
специальности студентов. Проводимые на кафедре иностранных языков
исследования по выявлению сфер речевого общения позволяют
конкретизировать цели обучения, уточнить содержание практического курса
русского языка в условиях ограниченного учебного времени, выявить объем
лексического материала, необходимого для отбора и презентации на занятиях.
Содержание обучения РКИ определяется не только целями обучения, но и тем,
что из лексико-грамматического материала языка специальности и в каком
объеме подлежит усвоению и закреплению в процессе изучения.
Вопрос об отборе терминологической лексики при составлении учебных
пособий является актуальным, так как необходимо учитывать: цели и задачи
обучения; этап обучения; специфику каждого термина, то есть прогнозировать,
с какими трудностями столкнутся студенты при его усвоении —
фонетическими, грамматическими, семантическими; а также уровень владения
языком.
Трудности отбора терминологического материала в процессе работы над
учебным пособием — проблема, при решении которой приходится
сталкиваться с рядом задач: определить количество лексических единиц,
необходимых для усвоения за определенный период времени; выявить
количественное соотношение терминологической и всей лексики, подлежащей
активизации за единицу времени, например, за занятие, а это, в свою очередь,
позволит определить общее количество терминологических единиц,
подлежащих усвоению за весь период обучения русскому языку студентовмедиков.
Следующая задача вытекает из самой природы термина и касается
соотношения собственно терминов и терминологических слов, вводимых в
учебный материал. Группу собственно терминов составят слова, образованные
из элементов древнегреческого и латинского языков или же заимствованные из
них, например, стенокардия, диабет иррадиация, пальпация, некроз и т.д.;
вторую группу составят слова или словосочетания общелитературного языка,
которые приобрели терминологическое значение, например: грудная жаба,
сахарная болезнь, распространение, ощупывание, омертвение. Таким образом,
в языке могут существовать термины-синонимы, различающиеся сферами их
употребления (так, термины иррадиация, локализация, аускультация чаще всего
можно встретить в отношениях «врач-врач»; термины же распространение,
сосредоточение, выслушивание наблюдаются в отношениях «врач-пациент»,
«пациент-пациент»).
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Опыт свидетельствует, что на первый взгляд простые, понятные слова,
приобретая терминологическое значение, доставляют студентам немало
трудностей, например: застой крови, сжатие сосудов, мешковидное
выпячивание, нитевидный пульс, малокровие, ритм галопа и т.п., поэтому при
работе над лексикой подобным словам и словосочетаниям с
терминологическим значением следует уделить особое внимание.
Сопоставительное изучение терминологической лексики английского и
русского языков позволит научно обосновать приемы и методы работы по
презентации этой лексики, проанализировать ошибки, возникающие под
влиянием интерференции, даст возможность в процессе ознакомления с новой
лексикой использовать знания родного и иностранного языков, а это, в свою
очередь, определит качество и эффективность пособия по специальности для
иностранных студентов-медиков.
Список использованных источников
1. Козлова Н.А. Учебный словообразовательный словарь русского языка / Н. А. Козлова. —
СПб: Златоуст, 2014.
2. Лукьянова Л.В. Русский язык для иностранных студентов-медиков / Л.В. Лукьянова. —
СПб: Златоуст, 2014.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ТРЕТЬЕГО СЕРТИФИКАЦИОННОГО
УРОВНЯ ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК НОВЫЙ
КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ТРКИ
Андрюшина Н.П., Афанасьева И.Н., Дунаева Л.А., Клобукова Л.П.,
Красильникова Л.В., Яценко И.И.
Россия, Москва, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Важным
компонентом
Российской
государственной
системы
тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ) наряду со
Стандартами (Требованиями) и Типовыми тестами является градуальная серия
лексических минимумов (ЛМ). Ранее изданные ЛМ Элементарного, Базового,
Первого и Второго уровней общего владения русским языком получили
признание специалистов и рядовых пользователей, были введены в научный
оборот, практику тестирования, в процесс преподавания РКИ в России и за
рубежом. Логическим продолжением развития градуальной серии стал
вышедший в 2018 году в издательстве «Златоуст» Лексический минимум
третьего сертификационного уровня1.
Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Третий сертификационный уровень. Общее
владение / Составители: Н.П. Андрюшина (ред.), И.Н. Афанасьева, Л.А. Дунаева, Л.П. Клобукова,
Л.В. Красильникова, И.И. Яценко. — СПб.: Златоуст, 2018. — 200 с.
1
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ЛМ состоит из двух частей: алфавитного словника и приложений.
Объем словника составляет примерно 11000 единиц, необходимых и
достаточных для успешного решения коммуникативных задач, которые
предусмотрены требованиями, предъявляемыми к III сертификационному
уровню общего владения русским языком как иностранным. Поскольку
«пользователь» языка имеет дело, как правило, не со словом во всей
совокупности его значений, а с конкретными лексико-семантическими
вариантами слов (ЛСВ), лексический минимум третьего уровня, вслед за
лексическими минимумами предыдущих уровней, включает в себя как
собственно лексемы, так и лексико-семантические варианты слов. Поэтому
объем словника расширен по сравнению с предыдущим не только за счет
введения новой лексики, но и за счет введения новых значений полисемичных
единиц, уже вошедших в минимум Второго уровня в своих других ЛСВ.
Отбор лексических единиц для словника ЛМ Третьего уровня потребовал
решения целого ряда проблем, связанных с определением объема
словообразовательного
компонента
коммуникативной
компетенции
иностранных учащихся. Достижение данного уровня предполагает знакомство
иностранца практически со всеми словообразовательными аффиксами,
с большей частью словообразовательных моделей. Иностранец выступает как
активный субъект общения не только в социально-бытовой, но и в социальнокультурной и официально-деловой сферах, что предусматривает, в частности,
владение отвлеченными существительными со значениями качеств, свойств,
действий, абстрактного понятия, построенными по транспозиционным
словообразовательным моделям. При этом в словник ЛМ третьего уровня могут
вводиться производные отвлеченные или абстрактные имена, а производящие
слова при этом отсутствовать. Наибольшее число нововведений в словнике
касается мутационных производных с предметным значением, которые
характеризуются разной степенью его фразеологичности и слабой степенью
предсказуемости выбора суффикса: крепость, муравейник, копилка, кормушка,
наклейка и др.; производные прилагательные также представлены прежде всего
мутационными моделями (мускулистый, мстительный, наземный, надводный).
Существенно увеличено число глаголов со словообразующими приставками.
Во второй части ЛМ представлено шесть приложений. Приложения
«Наименования лиц по национальности и месту проживания» и
«Лингвистические термины» были, по сравнению с ЛМ Второго уровня,
несколько расширены. Существенно дополнены приложения «Синонимы»,
«Антонимы и соотносительные слова» и «Фразеологизмы, устойчивые
словосочетания». В эти приложения впервые в градуальной серии ЛМ введены
стилистически маркированные лексические единицы с учетом возможностей их
использования в устной либо в письменной формах речи в условиях
неформального или официального общения
Новыми (по сравнению с предыдущими ЛМ) являются такие приложения,
как «Аббревиатуры, общепринятые сокращения» и «Разговорно-сниженная
лексика». Появление последнего приложения связано с тенденцией
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«жаргонизации» современной русской речи, проникновения большого
количества просторечной, сниженной лексики в язык СМИ, Интернета,
в обыденную речь носителей языка. Составителями ЛМ было решено отразить
данный пласт лексики в составе Приложения, оговорив, что эта лексика не
рекомендуется инофонам для активного использования в процессе
коммуникации, но будет, безусловно, востребована ими в ходе рецептивной
речевой деятельности: при чтении современной художественной литературы,
при просмотрах художественных фильмов, при свободном общении
в социальных сетях и др. В процессе работы над ЛМ вопрос о целесообразности
и допустимости такого элемента в составе Приложения неоднократно
обсуждался авторами с представителями научно-методической общественности
и преподавателями-практиками в рамках научных форумов, методсеминаров и
т.п.
Апробация материалов ЛМ Третьего уровня в группах иностранных
учащихся филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, их
использование при разработке «Тренировочных тестов по русскому языку как
иностранному. III сертификационный уровень. Общее владение» позволяет
с уверенностью говорить о функциональной достаточности ЛМ Третьего
сертификационного уровня: состав словника дает необходимую лексическую
базу для речевой деятельности иностранных граждан, общающихся на русском
языке в России или за рубежом, обеспечивает их эффективную коммуникацию с
носителями русского языка в едином понятийном поле.

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ МАТЕМАТИКИ
Бабакішиєва Е.Н.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Мова науки є спеціальною метамовою, що обслуговує певну галузь
знання, у якій поєднуються засоби природної мови і професійно обмежені
у вжитку
лексичні
засоби:
будь-яка
наука
послуговується
загальнонаціональною літературною мовою, й тільки завдяки спеціальній
термінології та термінологічним зворотам мова однієї науки відрізняється від
мови іншої науки. Наукова мова має дві форми: усну (мовленнєву) і письмову
(графічну).
Мова математики є найбільш економною, гранично умовною та
інтернаціональною. Форма письмової (графічної) математичної мови різко
відірвалася від усної (мовленнєвої) форми тотожного змісту. У математиці
сформувалася складна, умовна й досить економна форма письмового мислення.
Тільки в математиці можна однаково писати й розуміти різними мовами ті
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думки, що в усному мовленні можуть бути зовсім не зрозумілими. У функції
умовних знаків поступово стали застосовувати не тільки цифри від одиниці до
нуля, але й літери з двох алфавітів — латинського та грецького, певні вигини,
що пізніше стали називати дужками (круглі, квадратні, великі), знаки для
вираження чотирьох арифметичних дій (додавання, віднімання, множення,
ділення) – (+), (-), (∙), (:), а також (=) дорівнює, (<) більше, (>) менше. Ці умовні
знаки легко замінили живі слова, утвердилися й поширилися в усіх мовах.
Побутують різні легенди, але ніхто точно не знає, ким і коли придумані ці
знаки. Графічне вираження цих понять більш економне, ніж усне відтворення
тієї самої інформації. Закон економії мовних зусиль спонукає мовця
переконливо й чітко висловлювати свої думки або сприймати чужі з
найменшою витратою зусиль. Часто прагнення до економії мовних зусиль
доходить до повного заперечення мовних дій (кивок голови, негативне
похитування головою, жестикуляція).
Трапляється, що іноземний студент добре знається на математичних
формулах, уживає їх у письмовому та усному мовленні рідною мовою, але не
може відтворити ці знання мовою іноземною. Допомогти студентові усно
висловити ті математичні поняття й думки, що він успішно сприймає та
висловлює письмово, — це є завданням навчання спеціальної мови математики.
Усна вербалізація формул, записаних за допомогою традиційних знаків,
у кожній мові має свою специфіку — щойно студент захоче вголос прочитати
будь-яке математичне рівняння, у нього виникає потреба у відповідних
термінах, певних дієсловах.
З практики ми знаємо, що часом студенти виявляють жвавий інтерес до
знань про походження певних термінів, математичних понять, виразів (скажімо,
добування кореня, зведення у квадрат чи в куб, знаки «більше», «менше»,
нескінченність тощо). Оскільки сучасна світова математика бере свій початок зі
стародавньої Греції, то основний внесок у словниковий фонд математичної
термінології зробила саме грецька мова. Значною є кількість термінів, уведених
у математику в епоху еллінізму (ромб, радіус, куб, квадрат, еліпс). Панування
латинської мови в середні віки також справило вагомий вплив на формування
математичної термінології.
Заслуговує на увагу така специфічна риса математичної термінології, як
уживання надзвичайно великої кількості термінів, у яких складовою є власна
назва, наприклад, критерій Коші, формула бінома Ньютона, процес Маркова,
Гауссова кривина, перетворення Якобі тощо. Унаслідок метонімічного
переносу назв створена значна кількість семантичних утворень для позначення
одиниць кількісного вимірювання. Такі терміни утворені на основі
переосмислення власного імені науковця, який увів їх до вжитку: бел, вебер,
ньютон, фарада, фермі, тесла, шенон, хартлі.
На нашу думку, допитливим студентам слід давати невеликі історичні
довідки про видатних математиків або події, пов’язані з науковими відкриттями
(наприклад, легенда про виникнення вигуку «Еврика!»). Такі історії
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розширюють кругозір студента й задовольняють цікавість, пов’язану
з предметом, полегшують запам’ятовування матеріалу.
Під час навчання швидко стає зрозумілим, як студенти опановують мовну
форму математичної мови. Викладач повинен допомагати студентам подолати
елемент нудьги, коли їм доводиться витрачати хвилину на відтворення рівняння
на зразок 7•3 = 21, що пишеться за кілька секунд. Треба терпляче пояснювати:
щоб долучити співрозмовника до свого судження, слід це судження відтворити
усно. Та сама практика засвідчує, що оволодіння усною формою математичної
мови дуже швидко дає позитивні ефекти у вивченні російської чи української
мови взагалі. Так, багато термінів математичного змісту дуже часто
вживаються в повсякденному житті: у розмові на побутові речі, у назвах
відрізків часу або кількості чогось. Відрізки мовлення, що підлягають
запам’ятовуванню, часто дуже обмежені в певному відношенні, наприклад,
«дорівнює», «дорівнюватиме», «отримаємо», назви дробових числівників тощо.
Успішному запам’ятовуванню значною мірою сприятимуть читання
текстів, що містять математичні терміни, а також уважне сприйняття бесід,
лекцій, де мають місце факти звернення до чисел. Таким чином, застосування
рекомендованого методу є корисним як для оволодіння спеціальною мовою
математики, так і для вивчення російської чи української мови взагалі.
Список використаних джерел
1. Боярова Л. Деякі особливості української математичної терміносистеми/ Л. Боярова,
В. Калашник // Тези 1-ої Міжнар. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної
термінології», Львів, 1992. — С. 125–127.
2. Конфорович А. Г. Колумби математики / А. Г. Конфорович. — К. : Радянська школа,
1982. — 223 с.
3. Осадчук М. Власні імена в математичних термінах/ М. Осадчук // Вісник Нац. ун-ту
«Львівська політехніка» : Серія «Проблеми української термінології». — № 453. — 2002. —
С. 516–521.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Баркова И.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
С каждым годом в высшие учебные заведения Украины приезжает
учиться все больше и больше иностранных студентов. Согласно данным
Украинского государственного центра международного образования,
в украинских вузах обучается около 64 тысяч студентов из 147 стран мира.
Наибольшей популярностью пользуются медицинские, технические, а также
аграрные специальности.
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Первой и самой важной ступенью в обучении иностранных граждан
в вузах Украины являются подготовительные факультеты. На этом этапе
закладываются основы знаний языка, на котором они будут осваивать
специальность, основы терминологии по дисциплинам, а также происходит
систематизация базовых знаний, необходимых для дальнейшего обучения.
Учебный процесс на подготовительном факультете имеет ряд
специфических особенностей, определяемых задачами обучения и
контингентом иностранных студентов. Самая первая особенность — это
необходимость определить: «Кого обучаем?».
Преподаватель должен узнать и учитывать уровень образованности,
степень готовности к обучению, уровень знания языка обучения у своих
подопечных. Трудно добиться значительных результатов без представления
о стране, из которой приехали слушатели, традициях, религиозных
особенностях. Знание этнопсихологических особенностей иностранных
слушателей помогает установлению контактов с ними, облегчает их адаптацию
к жизни и учебе в Украине. Необходимо учитывать и национальные
особенности, связанные со способом получения образования на родине
слушателей. В одних странах педагогическая практика основывается на
самоподготовке, в других — на коллективной работе.
Каждый учебный предмет по своему содержанию, структуре и логикой
построения должен знакомить слушателей не только с основами одноименной
науки, но и основами смежных наук. Только в сочетании плотного
взаимодействия, координации и интеграции отдельных естественных наук мы
можем говорить о качественной естественнонаучной подготовке.
Межпредметные обобщения являются обобщением чрезвычайно
высокого уровня с огромным количеством информации об окружающей
действительности. Поэтому одним из основных критериев оценки готовности
будущего специалиста к самостоятельной работе должно выступать умение
переносить знания из одной дисциплины в другую, а также координация между
естественными дисциплинами и языком обучения.
При обучении иностранных студентов, готовящихся в дальнейшем
к поступлению в медицинские вузы, в частности на занятиях по биологии,
преподаватели сталкиваются с проблемой низкого уровня подготовленности
учащихся к усвоению предмета. Многие студенты не имеют базовых знаний по
разделам биологии, не владеют предметной терминологией, затрудняются
в понимании основных биологических закономерностей. Во время объяснения
темы преподаватель обращает внимание на произношение новых терминов,
несколько раз проговаривая их сам и вместе со студентами. Немаловажно
также объяснить, как сочетаются термины в контексте излагаемой мысли.
В случае каких-либо трудностей, вызванных непониманием студентами
образования того или иного слова, советуем обратиться к преподавателюрусисту. Координация действий преподавателей-предметников и русистов
существенно влияет на то, как студенты ориентируются в таких сложных
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процессах, как изучение языка и получение специальных знаний по будущей
специальности.
Содержание обучения является ведущим компонентом учебного
процесса. При формировании знаний по биологии и анатомии используются
учебные материалы, которые обеспечивают как фундаментальную целостность
дисциплины, так и необходимые данные при изучении смежных дисциплин
(учитываются межпредметные связи).
При обучении иностранных студентов биологии очень важен
иллюстративный материал. Это связано с необходимостью максимально
интенсифицировать учебный процесс, для чего используются все возможные
средства воздействия на мыслительные и познавательные процессы учащихся.
Знания по биологии, получаемые на подготовительном факультете,
максимально ориентированы на будущих медиков, что позволяет повысить
мотивацию к обучению.
Например, при изучении раздела «Анатомия человека» учащиеся
используют иллюстративное учебное пособие для студентов-иностранцев
подготовительных факультетов. Целью этого пособия является изучение
строения и функций организма человека, ознакомление студентов со
специальной терминологией. Каждый раздел заканчивается обязательным
итоговым контролем, на котором проводятся обязательное устное
собеседование и письменный контроль. Такой подход тотального контроля дает
свой результат, что облегчает учащимся на 1 и 2 курсах изучение анатомии и
гистологии, т.е. помогает лучше адаптироваться к дальнейшему обучению
в ВУЗе.

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕПОДГОТОВЛЕННОМУ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ
ВЫСКАЗЫВАНИЮ
Безкоровайная Л.С., Штыленко Е.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный автомобильно-дорожный
университет
Одним из основных критериев оценки речевых умений и навыков
выпускника подготовительного факультета является его способность
к самостоятельному продуцированию на русском языке связного и логичного
монологического текста, имеющего достаточно значительный (не менее 15
предложений) объем, который соответствует предложенной теме и
коммуникативной установке.
Практика преподавания русского языка показывает, что такие навыки и
умения не вырабатываются автоматически в процессе овладения иностранцами
10

на уроке определенными лексико-синтаксическими конструкциями. Не дает
искомого результата и последующее применения их же в ходе закрепления
учебного материала, а также при повседневном бытовом общении. Данные
умения и навыки необходимо специально формировать, в том числе
провоцируя на учебном занятии так называемые проблемные речевые
ситуации. Под последними принято понимать акт общения, имеющий целью
разрешение определенной, в том числе конфликтной или условно конфликтной,
жизненной ситуации, в котором участвуют и осуществляют речевое
взаимодействие как минимум два субъекта — слушающий и говорящий. При
этом, хотя инициатива возникновения данной ситуации может исходить только
от субъекта, говорящего первым, в дальнейшем монологические высказывания,
фактически представляющие собой обмен мнениями по заданной инициатором
тематике, могут продуцироваться поочередно обоими субъектами, между
которыми, тем самым, возникает ситуация диалога. Выработка у обучаемого
умений и навыков, обеспечивающих ему возможность участвовать в таком
диалоге продуктивно и максимально длительное время, и является, с нашей
точки зрения, методической задачей, которую должен разрешить
преподаватель.
Вполне понятно, что переход от подготовительных упражнений
к неподготовленной монологической речи требует серьезной предварительной
работы. К сожалению, существующие материалы для обучения
неподготовленной устной речи не всегда учитывают, что студент — это
личность со своими интересами, жизненным опытом, индивидуальнопсихологическими особенностями, морально-нравственными ориентирами.
Рекомендуемые в учебниках виды работ для начального этапа: придумать
заголовок, описать картинку, составить ситуацию, охарактеризовать
действующих лиц далеко не всегда вызывают желания вступить
в коммуникацию, выразить свое мнение. Часто преподаватели увлекаются
пересказами, которые создают иллюзию того, что студент долго и правильно
говорит. На самом деле очень часто пересказ — результат запоминания или
заучивания учебного текста. Такие виды работ вряд ли вызывают у учащихся
желание говорить.
Традиционно считается, что переходить к обучению на основе
проблемной ситуации необходимо после последовательного овладения
элементарными составляющими монолога. Заметим, однако, что проблемная
речевая ситуация является удобной формой работы одновременно со всеми
уровнями сообщения при условии, что порции лексико-грамматического
материала четко к ней привязаны.
При построении монологического высказывания следует уделять
серьезное внимание логичности изложения и средствам межфразовой связи,
выражающим различные смысловые отношения (причина-следствие,
сопоставление, противопоставление, последовательность, уточнение, вывод,
обобщение и другие). Работу с проблемными ситуациями, с нашей точки
зрения, удобнее проводить, используя аналитический подход, который
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предполагает составление собственного монологического высказывания на
основе текста-образца. Проблемная ситуация в таком случае будет, как
правило, представлена в виде письменного текста. При необходимости
проводится анализ его лексико-грамматических особенностей. Текст
обязательно должен содержать несколько вариантов решения проблемы.
В дальнейшем обучаемый должен произвести выбор одного из предложенных
вариантов, высказать в обоснование свое мнение, оспорить иные точки зрения.
Целесообразным является разыгрывание ситуации. Работа заканчивается
подведением итогов.
Наблюдения показывают, что приступать к использованию таких
методических приемов можно приблизительно после двух месяцев обучения на
начальном этапе. Вначале следует создавать элементарные проблемные
ситуации, дополняя известные уже синтаксические конструкции вопросом
«почему». Например: Откуда вы приехали? Куда вы приехали? Почему вы
приехали в Украину (а не в другую страну)? Почему вы приехали в Харьков, а не
в другой город? Включение проблемных вопросов подготавливает студента
к порождению более сложных высказываний. В принципе общение,
максимально сходное с естественным, должно быть обязательным
компонентом аудиторного занятия. Практика показывает, что работа
с использованием проблемных ситуаций позволяет «раскрепостить» студента,
создав на занятии атмосферу, максимально приближенную к естественному
общению. Она также способствует индивидуализации общения, поскольку
реакция на ситуацию всегда личностно окрашена и характер выражаемого
суждения зависит от интересов студента, его жизненного опыта,
индивидуально-психологических
особенностей,
нравственно-этических
критериев. К преимуществам следует также отнести возможность осуществлять
перенос полученных навыков и умений на новые ситуации общения, а кроме
того — наполнить речь студента стандартизованными высказываниями,
конструкциями разговорной речи, вводными словами, связочными и
прагматическими
элементами,
обеспечивающими
вербализацию
коммуникативной задачи.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Бермас Л.І., Нестреляй А.В.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
Одним із найголовніших чинників системи вищої освіти в Україні є
забезпечення професійної кваліфікації випускників вищих медичних закладів.
Якість професійної освіти визначається вимогами до випускника, що сьогодні
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з традиційного рівня засвоєних знань та умінь трансформуються
в компетентність у сфері професійної діяльності.
В умовах модернізації освіти, мобільності випускників із можливістю
працевлаштування за кордоном, посилення їхньої конкурентоспроможності
іноземна мова відіграє велику роль.
Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у медичному
виші має свої особливості. По-перше, воно тісно пов’язане з навчальними
предметами, що їх вивчають студенти.
По-друге, студенти повинні оволодіти численними медичними термінами,
що безпосередньо стосуються майбутньої професії.
По-третє, розвинути навички вільного практичного володіння розмовною
іноземною мовою в межах своєї спеціальності. Увесь навчальний матеріал
необхідно підібрати з урахуванням основних напрямків професійної діяльності
медиків. Для досягнення цих вимог необхідно застосовувати різні методи
навчання професійного спілкування. Методи, яким ми надаємо перевагу, — це
ситуаційні завдання, рольові та ділові ігри. Вони стимулюють упевненість
студентів та сприяють їхній активній участі в навчальному процесі, формують
здатність студентів до повноцінної іншомовної комунікації.
Ситуаційні завдання ґрунтуються на ретельно обґрунтованій ситуації,
детальному описі умов виникнення захворювання, на анамнезі хворого та
системі прояву хвороби, перебігу її в часі, ускладненнях у методах діагностики,
лікування та профілактики.
Дуже важливим є творчий початок під час використання ситуаційних
методів. Студенти повинні проявити ініціативу, відшукати правильне рішення,
а отже, логічно мислити. Сама неоднозначність прийнятих рішень змушує
студентів замислитися над сутністю процесів, їх різнобічним оглядом, пошуком
позитивних проявів прийнятого рішення. Студенти навчаються працювати
в колективі, а колективна робота під час ситуаційних завдань стимулює обмін
думками, творчість та самостійність.
Професійно орієнтований підхід до вивчення іноземної мови в медичному
ВНЗ сприяє формуванню професійної компетентності, цілеспрямованості та
комунікації.
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УРАХУВАННЯ РІДНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Білик Н.О.
Україна, Харків, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
Одним із основних принципів у методиці викладання російської мови
іноземним студентам вважають урахування рідної мови студентів. В’єтнамські
студенти стикаються з труднощами опанування російської мови з перших днів
навчання на підготовчому факультеті.
Зіставлення російської мови з в’єтнамською допомагає побачити
сприятливий вплив на навчальний процес з боку в’єтнамської мови, пояснити
помилки в російському мовленні в’єтнамців.
В’єтнамська мова належить до групи ізолюючих мов. Зіставляючи
російську мову з надто далекими від неї за будовою мовами Сходу, постійно
стикаємося з фактами, що вказують не просто на відмінність у характері
оформлення висловлювання, але й на певну розбіжність у способі семантичної
та семантико-граматичної категоризації дійсності. У цій думці ясно виражені
сутність і завдання міжмовного зіставлення у зв’язку із завданнями навчання
російської мови в’єтнамців. При зіставленні близькоспоріднених мов, ймовірно,
доцільно йти від формальної матеріальної тотожності; зіставляючи
неспоріднені мови, «слід спиратися на номінативне значення, на значення, що
стоїть за мовними одиницями, а не на якесь загальне граматичне значення»
[1: 227].
Аналізуючи мови на фонетичному рівні, перш за все, звертаємо увагу на
те, що в кожній мові існує певний набір фонем, звукотипів, що виконують
функцію розрізнення значущих, більш високих за рівнем одиниць мови.
Фонетичні одиниці в усіх мовах відрізняються від інших одиниць тим, що вони
не мають плану змісту. Виходячи з їхньої однобічності, можна дійти висновку,
що основою зіставлення фонетичних одиниць у в’єтнамській та російській
мовах є збіги й розбіжності в утворенні в’єтнамських і російських звуків.
Саме такі розбіжності і є причиною в’єтнамського акценту в російській
мові. Наприклад, у сфері консонантизму система помилок пов’язана із
реалізацією категорій глухості – дзвінкості, твердості – м’якості, а також зі
способом утворення таких груп приголосних, як шиплячі, свистячі, африкати,
носові, змішання яких становить яскраву, стійку рису російської мови
в’єтнамців. Тому всебічне зіставлення артикуляційної бази російської та
в’єтнамської мов дозволяє виявити ті потенційні труднощі в оволодінні
вимовою, з якими студент зіткнеться через відсутність збігу звукових систем.
В’єтнамські студенти припускаються помилок у випадках відсутності
однієї з диференційних ознак російської фонологічної системи у в’єтнамській
мові. Якщо ж ця розрізнювальна ознака стосується додаткової артикуляції,
помилки виявляються загальнопоширеними і їх важко подолати. Це, у першу
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чергу, стосується приголосних, головним чином м’яких, що не знаходять своїх
еквівалентів у фонетичній системі в’єтнамської мови. Ці звуки відрізняються
від в’єтнамських звуків тільки однією диференційною ознакою: російський [м’]
відрізняється від в’єтнамського [m] ознакою м’якості й т. ін.
Під час навчання в’єтнамців правильної вимови російських звуків
необхідно виділяти та групувати звуки, що перебувають в опозиції за однією
диференційною ознакою, відсутньою у в’єтнамській мові.
Іншою проблемою, з якою ми стикаємося на початковому етапі навчання
в’єтнамців російської мови, є засвоєння співвідношень звуків і їхніх поєднань із
системою буквених позначень. Труднощі пов’язані з тим, що для їхньої рідної
мови характерні однозначні відповідності звуків та літер.
В’єтнамська мова є складовою. Склади у в’єтнамській мові мають такі
моделі: V, CV, VC, CVC. Тому оволодіння вимовою російських моделей із
збігом приголосних CCV, CCCV, CCCCV викликає серйозні труднощі. Однією
із стійких рис в’єтнамського акценту в російській мові є така їх вимова, при
якій випадає один із приголосних, наприклад, слово здравствуйте
вимовляється як [драствуйте] або з’являється вставний голосний, наприклад,
слова на зразок кто вимовляються як [кыто].
У в’єтнамській, як і в інших тональних мовах, є не зіставлення
«наголошеність – ненаголошеність», а протиставлення різних типів
«суперсегментних характеристик слова», тоді як у російській мові існує
опозиція «наголошеність – ненаголошеність» [4: 18]. Це є причиною
нейтралізації російських наголошених та ненаголошених складів у вимові
в’єтнамців.
У фонетичному курсі для в’єтнамців необхідно звертати особливу увагу
на явища ритміки та інтонації, тому що їх спотворення часто призводить до
неправильного сприйняття й відтворення мовлення.
Список використаних джерел
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РЕЦЕПЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМЦЯМ
Білик О.М., Брагіна Т.М.
Україна, Харків, Харківська державна академія культури
Вивчення іноземними студентами української мови є не лише необхідною
умовою отримання спеціальності та реалізації професійного спілкування, але й
виступає особистісною потребою, усвідомленням необхідності оволодіти
мовою як інструментом соціальної взаємодії. На ґрунті діалогу культур
відбувається мотивація навчальної та соціально-культурної діяльності
іноземних студентів, що забезпечує процес функціонування та пізнавального
розвитку їхньої особистості, оскільки в полікультурній освіті актуалізуються
пізнавальні та регуляційні завдання. Оволодіння іноземними студентами
українською мовою неможливе без занурення в українську культуру, отже,
сучасні методичні пошуки у практиці викладання української мови як іноземної
зорієнтовані на активне залучення культурологічного матеріалу до змісту
освітньої діяльності, що зумовлює врахування міждисциплінарного підходу.
Адже методологія й методика викладання в контексті сучасних освітніх вимог
орієнтуються на мультипарадигмальність, яку і пропонуємо у практиці
навчання іноземних студентів розглядати як системоутворювальний чинник.
Різні аспекти вивчення української мови в іншомовній аудиторії
відображено в розвідках О. Антонів, Т. Дементьєвої, І. Кочан, Л. Паламар,
О. Палінської, О. Пальчикової, О. Тростинської, Н. Ушакової та ін.
Опанування іноземними студентами української мови ґрунтується на
культурологічних знаннях, отриманих в освітньому процесі як під час
навчання, так і в позанавчальній діяльності. Ці знання відображають загальне
в різноманітних
фактах
культури,
окреслюють
їх
взаємодію
та
системоутворення, стають підґрунтям розв’язання важливих життєвих проблем,
визначають способи поведінки в різноманітних соціокультурних ситуаціях.
Оволодіння іноземними студентами культурологічними знаннями пов’язане
з безпосереднім їх практичним застосуванням, так як передбачає планування,
прогнозування та регулювання процесу пізнання соціокультурного життя на
матеріалі традиційної та сучасної культури українців. У процесі вивчення
української мови іноземними студентами важливу роль відіграє залучення їх до
культурних традицій регіону, у якому вони проходять навчання, що допомагає
познайомитися з традиціями, звичаями Слобожанщини, розкриває розмаїття
української культури в цілому.
Чільне місце у практиці вивчення української мови як іноземної посідає
використання методів і прийомів музейної педагогіки, зокрема екскурсії
визначними місцями Слобожанщини: «Харків театральний», «Харків
архітектурний», «Історія однієї вулиці: Сумська, Римарська, Бурсацький узвіз»,
«Краснокутський дендропарк та Пархомівський історико-художній музей»,
«Сковородинівка», «Старовинні садиби Харківщини», «Історико-археологічний
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музей-заповідник “Верхній Салтів”». Ці заходи допомагають іноземним
студентам краще орієнтуватися в соціокультурному просторі регіону навчання,
сприяють розширенню знань про традиції та звичаї української культури,
уможливлюють отримання як соціально-особистісного досвіду, так і
комунікативної практики використання української мови. Важливим чинником
опанування української мови на ґрунті долучення до української культури є
відвідування музеїв, виставок: історичного музею, художнього музею, галереї
«Бузок», галереї візуальних мистецтв «АВЕК», виставкової галереї «Маестро»,
Музею народного мистецтва Слобожанщини, етнографічного музею
«Українська Слобода», літературного музею тощо. Суттєвий вплив на активне
засвоєння української мови та використання її в різних ситуаціях комунікації
має відвідування іноземними студентами фольклорних свят та етнофестивалів,
під час участі в яких вони знайомляться із традиціями, звичаями Слобідської
України («Масляна в Сковородинівці»), фестивалю пісенно-обрядового
фольклору «Сьогодні Купала, а завтра Івана», Великого Слобожанського
ярмарку, Дня міста тощо. Участь у тих чи інших дійствах, пов’язаних із
культурними традиціями регіону навчання, сприяє засвоєнню іноземними
студентами соціально-культурних і художніх цінностей, виступає одним із
регуляторів їхньої поведінки.
Доцільним є використання під час вивчення української мови як іноземної
автентичних текстів, пов’язаних із культурними традиціями регіону навчання,
зокрема матеріалів навчального посібника «Історія культури Слобідської
України» (автори В. Шейко, Л. Тишевська) [3], що знайомить із побутом та
звичаями слобожан, розвитком освіти, журналістики, науки, літератури,
образотворчого мистецтва, театральної, музичної культури Слобожанщини.
Також цікавими є матеріали монографії А. Кікоть «Семіозис українського
костюма: гендерні репрезентації» [1], у якій розглядається традиційний і
сучасний українські костюми, аналізується символіка українського обрядового
вбрання. Крім того, пропонуємо використовувати в освітньому процесі
фрагменти текстів з навчального посібника В. Осадчої «Обрядова пісенність
Слобожанщини» [2], що знайомить з музичним фольклором Слобожанщини,
визначає її самобутність як етнокультурного регіону.
Отже, використання під час вивчення української мови як іноземної
різноманітної культурологічної інформації має на меті розширення
соціокультурного світогляду іноземних студентів, формування ціннісного
ставлення до української культури, до українського народу, забезпечення
емоційної комфортності не лише в освітньо-культурному середовищі закладу
вищої освіти, а й соціокультурному просторі України.
Список використаних джерел
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Видавець Савчук О. О., 2011. — 184 с.
3. Шейко В. М. Історія Слобідської України: навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. —
Харків: ХДАК, 2012. — 224 с.
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НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ПИСЬМА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Білякович Л.Г.
Україна, Київ, Національний авіаційний університет
Савенко Т.Д.
Україна, Київ, Національний транспортний університет
Дем’яненко М.В.
Україна, Київ, Міжрегіональна Академія Управління персоналом
У методиці викладання іноземних мов письмо як один із видів
мовленнєвої діяльності розглядається з технічної та змістовної сторін.
Технічний бік письма — графічно й орфографічно грамотна фіксація усного
мовлення при збереженні всіх його особливостей (за винятком інтонаційних).
Змістовий бік письма — продуціонування письмового мовлення з усіма
притаманними йому особливостями (повнота, синтаксична складність,
логічність, лексична різноманітність, граматична нормативність та ін.).
Проблема оволодіння технічною стороною письма (робота над графікою,
елементарними навичками орфографії, співвідношенням звукового та
«зримого» образів слова) вирішується на початковому етапі вивчення іноземної
мови [1: 39]. У цей період увага студентів зосереджена на техніці письма, а не
на його змістовій стороні. Практика показує, що потреба у швидкому письмі
в іноземних студентів з’являється на початковому етапі навчання, тому
важливо звертати увагу на формування зв’язного письма, що сприяє не тільки
чіткості, правильності, але і швидкості останнього. Слов’янське письмо є звукобуквеним. Воно визначається знанням алфавіту, графіки та орфографії.
Аналіз письмових робіт студентів підготовчого факультету допоміг
виявити деякі типові графічні помилки, що є відступом від норм письма. Ці
помилки можна поділити на типи: а) неоднакова висота й різний нахил, часто
в лівий бік (у методиці таке явище називають «дзеркальним письмом»);
б) зменшення прописних літер до такої міри, що вони не відрізняються від
малих літер; в) відсутність зв’язку між літерами, так званих з’єднувальних
голосних, що призводить до змішання в написанні літер, наприклад, ж, ч, ш, г,
ь та ін.; г) змішання прописних та малих, друкованих і рукописних літер на
письмі; д) роздільне написання літер; трапляються помилки, пов’язані
з інтерференцією, тобто несвідомим перенесенням студентами мовних явищ
рідної мови на українську (російську) мову. Така інтерференція виявляється
у графічних помилках (з-z; м-m; п-p, д-d; ф-f; у-u; б-b).
З метою попередження графічних помилок можна рекомендувати такі
вправи: імітативні, що формують і вдосконалюють техніку письма, — до них
належать вправи на написання елементів літер за зразком із дошки чи з книги;
на записування зі слуху — вони охоплюють різні види диктантів: диктантслово, диктант-речення, диктант-текст, диктант-оповідання, диктант-переказ
[3: 39].
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Проблема оволодіння технічною стороною письма передбачає роботу не
тільки над графікою і фонетикою, співвідношенням звукового та зримого
образів, але й над формуванням елементарних орфографічних навичок і вмінь.
Так, часто помилки зумовлені нормами вимови. Студенти пишуть так, як
вимовляють, чи те, що чують, не вміючи розрізняти слуховий і зримий образи
слова. Серед цих помилок можна виділити такі: а) помилки в безнаголосному
стані (у російській мові — вада, симья, ана, далико замість вода, семья, она,
далеко; б) помилки на оглушення приголосних наприкінці слова (в українській
мові — хліп, клуп, завот замість хліб, клуб, завод). Друга група помилок
пов'язана з особливостями графіки та орфографії, наприклад: 1) помилки
у вживанні прописної літери для виділення початку речення; у написанні
власних імен, географічних назв чи абревіатур на зразок ВНЗ, НАУ, НТУ, ВР,
МВС; 2) помилки на роздільне чи злитне написання частки не; 3) помилки
у прислівниках (у російській мові — слево, справо, сначало, можна замість
слева, справа, сначала, можно; (в українській мові – близька, далєко, тепльо,
хольодна, гірько, мальо замість близько, далеко, тепло, холодно, гірко, мало);
4) помилки, пов'язані з перенесенням слів: мо-я, чита-ю, пиш-у. Від
орфографічних помилок слід відрізняти помилки, пов'язані з неправильною
вимовою, та помилки, обумовлені фонетичною інтерференцією. Так, деякі
типові помилки пов'язані з впливом рідної мови студента: а) равота, врат,
фаврика, спасива — в замість б — у латиноамериканців; б) пуфет, польница –
п замість б; шкула — у замість о — у арабів.
Під час навчання техніки письма дуже важливим є контроль з боку
викладача, його рекомендації та система вправ, що сприятимуть
запам'ятовуванню графічного зображення слова та елементарній орфографічній
зіркості.
І якщо орфографія підказує методи засвоєння орфоепії, то пунктуація як
елемент мовленнєвої «партитури» разом з іншими умовними знаками мови
виражає думки й відчуття та сигналізує про відповідні інтонації [2: 51].
Отже, розуміння та дотримання орфографічних та пунктуаційних кодів є
значущим компонентом культури мовлення, єдиного режиму усної та писемної
грамотності.
Список використаних джерел
1. Богиня Л. В. Некоторые подходы к формированию навыков письменной речи
у иностранных студентов-нефилологов / Л. В. Богиня, В. И. Владимирова // Світ
медицини та біології. — № 2. — 2013. — С. 38–40.
2. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців / Уклад. Н. Ф. Зайченко,
С. А. Воробйова. — К. : ІСДО, 1995. — 200 с.
3. Скляренко Н. К. Методика формування іншомовної компетентності у техніці письма /
Н. К. Скляренко // Іноземні мови. — №2 (70). — 2012. — С.13–18.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Боброва Е.Ю., Наумова И.П.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический университет
имени Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Практика преподавания РКИ в китайской аудитории вне языковой среды
показывает, что именно аудирование вызывает много проблем. Это оказывает
отрицательное влияние на формирование у студентов навыков говорения,
чтения и письма. С нашей точки зрения, в течение многих лет в обучении РКИ
уделялось больше внимания развитию навыков чтения и письма, а не
говорению и аудированию. Мы считаем, что в методике мало уделялось
внимания формированию у студентов аудитивных умений, принципу
коммуникативности, и что необходимо создание соответствующих пособий по
аудированию, помогающих студентам овладеть навыками данного вида
речевой деятельности. В конце начального этапа обучения РКИ китайские
студенты должны понимать живую русскую речь на основе лексических
материалов. Основная задача начального этапа заключается в формировании
у студентов базовых навыков аудирования и умения узнавать на слух
усвоенные речевые элементы. Рекомендуется слушать фонемы, слоги, слова,
словосочетания, предложения, диалоги, короткие тексты, произнесённые
преподавателем. Китайские студенты должны научиться понимать смысл
отдельных реплик собеседника, а также связных высказываний. Переходный
этап играет роль моста, ведущего от начального к продвинутому этапу. Здесь
материалы для аудирования должны включать диалоги обиходно-деловой
тематики, монологи страноведческой тематики. Тексты должны быть
оформлены в разных фунционально-семантических стилях: повествование,
описание, рассуждение, доказательство. С целью развития языковой догадки и
обогащения словарного запаса китайских студентов в тексты для аудирования
необходимо включать небольшой процент незнакомой лексики. Конечная цель
на данном этапе — восприятие студентами прослушанного и понимание
подтекстового смысла высказываний. На продвинутом этапе должны
присутствовать радио- и теленовости на разные темы, учебные фильмы.
Китайские студенты должны уметь воспринимать неадаптированные
тексты любой жанрово-стилевой принадлежности и экспрессивной
окрашенности, осмысливать общую идею звучащего сообщения и
сформировать к нему собственное отношение. При обучении аудированию на
начальном этапе нужно сочетать аудирование с письмом (диктант от простого
к сложному). На переходном этапе совмещаем аудирование с говорением
(ответы на вопросы по содержанию прослушанного). Также полезен способ
краткого или полного письменного изложения прослушанного текста,
с помощью которого студенты могут разобраться в незнакомых словах и
выражениях. На этом этапе нельзя ограничиваться занятиями в аудитории.
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Следует задавать домашнее задание типа «Прослушайте текст и запишите его
содержание в тетради». После первых двух этапов у китайских студентов
формируются умения аудирования. Преподаватель должен на каждом этапе
просить студентов делать краткие новостные сообщения о событиях,
произошедших в мире, в стране, в городе, в университете, в общежитии.
В результате этой работы пополняется запас лексики и накапливаются знания
по страноведению.
Существуют разные методические приёмы, например: ознакомление
с новыми словами перед чтением текста; объяснение преподавателем слов и
конструкций книжно-письменного стиля речи, в частности, газетнопублицистического; просьба к студентам выразить собственное отношение
к прослушанному; в устной или письменной форме ответить на вопросы
преподавателя, употребляя изучаемую лексику. Студенты могут делать
сообщения, представляя себя в роли дикторов. Это помогает развить навыки
публичных выступлений, снять застенчивость, преодолеть страх перед
аудиторией. На уроках должны организовываться беседы-дискуссии,
с помощью которых студенты могут комментировать услышанное и выражать
свою точку зрения на прослушанное. Полезно давать план аудиотекста до его
звучания, что помогает студентам понять его основное содержание. Кроме
использования современных технических средств, компьютерных технологий,
необходима
помощь
преподавателя:
мимика,
жесты,
движения,
способствующие лучшему пониманию живой речи. Для снятия усталости,
оживления в аудитории после напряжённой работы с текстом преподаватель
может включать студентам песни, стихи на русском языке. Также на
продвинутом этапе обучения китайским студентам приходится работать с
большим объёмом научной и профессиональной литературы на русском языке.
Поэтому языковая компетенция формируется и в таких видах деятельности, как
составление реферата, резюмирование текста. Эти виды деятельности
достигают наибольшего эффекта тогда, когда предлагаемый материал
побуждает студентов к анализу полученной информации, к поиску
необходимой аргументации, к обобщению информации.
Список использованных источников
1. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить / А.А. Акишина, О. Е. Коган. — М.: Рус. яз,
Курсы, 2005. — 256 с.
2. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / Под ред.
А.Н. Щукина. — М.: Русский язык, 2003. — 305 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Борисова Н.Ф.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Обучение иностранному языку в настоящее время невозможно без
внедрения современных педагогических технологий. Основной целью обучения
иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной
культуры обучающихся, обучение практическому овладению иностранным
языком [2: 471]. Современные педагогические технологии делятся на игровые,
интерактивные, технологии с использованием учебных видеофильмов,
обучающие технологии с использованием компьютерных программ.
Игровые технологии широко используются при обучении иностранных
учащихся. Можно выделить: языковые игры (фонетические, орфографические,
лексические, грамматические); коммуникативные (ролевые, творческие).
Ролевые игры подразделяются на социально-бытовые и деловые. Основные
особенности игровых технологий: деятельность по желанию учащегося;
соперничество, конкуренция; импровизационный, активный характер этой
деятельности.
Интерактивные технологии отличаются активным взаимодействием
учащегося с преподавателем и другими учащимися.
Суть этого метода в понимании социального взаимодействия людей,
способности человека принимать роль другого, интерпретировать ситуацию и
конструировать собственные действия.
Интерактивные технологии развивают критическое мышление учащихся,
вырабатывают осмысленное восприятие информации и последующее ее
усвоение [1: 268].
При обучении иностранным языкам большое распространение получили
технологии с использованием видеофильмов. Эта работа состоит из нескольких
этапов: подготовительный этап (презентация темы фильма, семантизация
ключевых слов и выражений, проведение лингвострановедческой работы);
первый просмотр (студенты должны понять основное содержание фильма);
второй просмотр (студенты должны полностью понять содержание
видеофильма, преподаватель проверяет понимание наиболее интересных и
сложных фрагментов фильма); завершающий этап (беседа после просмотра,
пересказ от своего имени или от имени одного из героев; также преподаватель
может предложить студентам изменить концовку фильма с целью развития их
коммуникативно-речевых навыков).
Огромное значение в обучении иностранным языкам вообще и русскому
языку как иностранному в частности имеют современные компьютерные
технологии.
Компьютер позволяет проводить обучение индивидуально. В этом случае
студент сам выбирает темп работы, форму презентации материала, виды
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заданий, иногда виды контроля. Кроме того, такие программы содержат
справочную информацию.
Современные компьютерные программы позволяют обучать студентов
всем видам речевой деятельности. Развитие компьютерной техники, Интернета
предоставляют большие возможности для дистанционного обучения
иностранцев. Дистанционное обучение — это взаимодействие и обучение на
расстоянии: по переписке отсрочено и в режиме реального времени.
Дистанционное обучение рассчитано на детальное планирование
деятельности обучаемого, высокую интерактивность обучаемого и
преподавателя, а также позволяет максимально использовать информацию,
накопленную в сети Интернет, учиться у опытных преподавателей, углублять
профессиональные знания.
Список использованных источников
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ
(НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Валит Е.С.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
В настоящее время особое значение приобретает образование,
базирующееся на использовании информационно-телекоммуникационных
технологий при помощи специализированной электронной образовательной
среды, когда субъекты учебного процесса (преподаватель и студент)
взаимодействуют между собой и со средствами обучения на расстоянии.
Преподаватели нашей кафедры в силу сложившихся и постоянно
меняющихся потребностей в образовательных услугах научно и опытно
обосновывают новые рациональные задачи обучения, корректируют их
с учетом новых учебных условий. В рамках системы Moodle нами создано пять
дистанционных курсов обучения.
Иностранные
студенты
подготовительного
отделения,
вступая
в образовательный контакт в рамках виртуального сообщества, нуждаются
в дополнительном «инструктажном» курсе о структуре и правилах работы
в системе Moodle на языках-посредниках, поскольку у них нет на тот момент
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необходимого лексического запаса, чтобы понять и четко выполнить все
задания курса. В связи с этим все указанные дистанционные курсы снабжены
методическими рекомендациями (инструкцией) для учащихся по работе
с системой дистанционного образования «Moodle» на русском и английском
языках.
«Русский язык для англоговорящих учащихся».
Данный курс предоставляет возможность изучать русский язык с «нуля»
в любое удобное для учащихся время. Материал курса включает обучение
фонетике, грамматике и лексике. Курс рассчитан на 8 месяцев обучения.
Программа состоит из 4 уроков вводно-фонетического курса, который
поможет учащимся освоить алфавит и основы русского произношения, а также
15 тем основного курса, содержащих теоретический и практический учебный
материал. Каждая из представленных тем завершается проверочным тестом.
Интерактивный словарь курса содержит около 1500 слов. Для обратной связи
со студентами используются форум и чат. Предусмотрена работа по Skype.
Каждый урок курса содержит: словарь (лексика) урока; грамматический
материал; лексическую тему (+ диалоги); практические задания (для текущего
контроля, оценивает преподаватель); 2 теста (по грамматике и лексике)
с автоматическим оцениванием; итоговую контрольную работу к теме;
презентации; онлайн-консультацию.
В результате успешного выполнения всех 15 тестов слушателям выдается
сертификат о прохождении курса русского языка для иностранных студентов.
«Русский язык. Научный стиль речи. Медико-биологический профиль».
Данный
курс
предназначен
для
иностранных
учащихся
подготовительных факультетов, обучающихся в группах медикобиологического профиля.
Целью курса является подготовка иностранных студентов к слушанию и
пониманию лекций медико-биологической направленности, участию
в семинарских и практических занятиях, чтению специальной литературы на
русском языке.
«Русский язык. Научный стиль речи. Инженерно-технический профиль».
Курс предназначен для иностранных учащихся подготовительных
факультетов вузов, которые в дальнейшем будут обучаться по специальностям
инженерно-технического профиля в вузах Украины.
Цель данного курса — подготовить иностранцев к пониманию лекций,
к выполнению практических заданий, чтению специальной литературы на
русском языке.
Задачи курса — дать лексический минимум, необходимый студентаминостранцам для занятий на первом курсе технических факультетов, помочь
студентам овладеть синтаксисом научного стиля речи, а также частично
подготовить к слушанию и конспектированию лекций по специальности.
«Русский язык. Научный стиль речи. Экономический профиль».
Цель курса — подготовить иностранцев к пониманию лекций, к
выполнению практических заданий, чтению специальной литературы по
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экономической теории и экономической географии на русском языке,
к пониманию и записи учебной лекции, адекватного восприятия,
воспроизведения и самостоятельного продуцирования научных текстов.
«Мифология древних славян. Русская народная волшебная сказка».
Курс предназначен для широкого круга иностранных студентов и направлен на
расширение
лингвистической
и
культурологической
компетенции
иностранных студентов-филологов.
Цель курса – помочь будущим филологам в рамках предмета «Фольклор»
лучше понимать лекции, аутентичные фольклорные тексты на первом курсе
обучения на филологическом факультете.
Главная учебная задача курса — активизировать «обратную связь»
с каждым студентом в форме эссе на русском языке о мифологических и
фольклорных истоках своей страны.
Основу учебного процесса при использовании наших дистанционных
курсов должна составлять целенаправленная, интенсивная и контролируемая
работа учащихся, которые занимаются в удобное для себя время и в удобном
месте по индивидуальной траектории обучения, имея при себе комплект
специальных средств обучения и согласованную возможность контакта
с преподавателем ДО.
Решение многих проблем, до сих пор не решенных традиционными
средствами, становится возможным благодаря активному внедрению
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различные сферы
образования.
Список использованных источников
1. Богомолов А.Н. Сетевое обучение и формы его реализации в учебном процессе /
А. Н. Богомолов. — Режим доступа: http://www.russia.edu.ru/information/met/rfl/2473/
2. Богомолов А.Н., Ускова О.А. Дистанционное обучение русскому языку как иностранному:
обзор отечественных и зарубежных информационных технологий и методик /
А.Н. Богомолов, О.А. Ускова. — М.: ЦМО МГУ, 2004. — 74 с.
3. Валит Е.С., Зиновьев Д.В. Дистанционное обучение студентов-иностранцев
подготовительного факультета гуманитарного профиля. Проблемы и перспективы /
Е.С. Валит, Д.В. Зиновьев // Новий колегіум. — 2015. — № 4. — С. 44–48.
4. Лапенок М.В. Теоретические модели осуществления учебного информационного
взаимодействия в информационной среде дистанционного обучения / М. В. Лапенок //
Педагогическое образование России. — №2. — 2012.
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ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМЕ
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Волков С.А.
Тунис, Тунис, Высший институт языков Туниса Университета Карфагена
(ISLT)
Овладение русским языком как иностранным традиционно предполагает
использование его в коммуникации, обслуживающей профессиональную
деятельность, и поэтому в учебном процессе имеет целевую направленность на
приобретение знаний содержания коммуникации, или предметной
компетенции. Внедряющиеся в человеческую деятельность информационнотехнологические системы приводят к необходимости разрабатывать новые
подходы к формированию предметной компетенции как не только
совокупности знаний, но и сферы, в которую входят способность реализации
профессиональных программ, решение экономических, политических,
социальных и культурных задач и которая регулируется механизмом
интеллектуального обеспечения.
В этой связи в предметную компетенцию нами включается
интеллектуализм как прием развития интеллектуального потенциала с целью
управления деловыми процессами, в независимости от рода деятельности.
Интеллектуализм предполагает совмещение интеллектуальной деятельности
с прагматическими установками, выходящими за рамки профессиональных
стандартов.
Говоря о расширении содержания предметной компетенции педагоговрусистов, особенно обучающихся в странах с невостребованностью
выпускников с этой профессией, мы можем с уверенностью предопределить
успешность этой идеи. Принципиально новый феномен образовательной
мотивации вполне может быть оправдан, так как определяет дальнейшую
траекторию развития специалиста уже в геоэкономических и политических
технологиях.
В качестве примера можно привести подход к изучению курса
стилистики в магистратуре, где ставится цель не усвоения знаний, скажем,
о лингвистических особенностях того или иного стиля, а формирование умений
применять языковые, культурные знания вместе с экономическими и
политическими к конкретным предметным подсистемам, например, бизнеспланированию, составлению бизнес-предложений. Практика показывает, что
несистемное введение элементов, развивающих интеллектуализм, в структуру
отдельных предметов не дает желаемого результата. Здесь требуется выработка
единого аппарата для всех учебных программ, а следовательно, преобразование
общеуниверситетской культуры в соответствии с моделью воспитания нового
поколения специалистов, владеющих языком и информационными
технологиями.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ИГР
Володина И.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальний университет
имени В.Н. Каразина
В современной теории и практике обучения иностранным языкам
игровые формы относятся к интерактивным образовательным технологиям.
Интерактивная направленность обучения предполагает такую организацию
учебного процесса, которая благодаря взаимодействию субъектов процесса
обучения обеспечивает максимально высокую степень активности учащихся
в речевой деятельности на иностранном языке, высокий уровень аналитических
и рефлексивных умений, преобладание внутренней мотивации к учению,
стремление развивать свои способности. Игровые технологии в обучении РКИ
требуют серьезного изучения и активного применения в учебном процессе.
Игры на занятиях по иностранному языку способствуют усвоению знаний и
приобретению речевого опыта. Игра вносит разнообразие в повседневную
учебную деятельность, повышая интерес к самому учебному предмету.
Оптимальное сочетание традиционных и игровых технологий поддерживает
мотивацию учащихся к овладению изучаемым языком, в результате чего
значительно повышается эффективность обучения в целом.
Хорошо известно, насколько трудоёмок процесс формирования
фонетических навыков на неродном языке. Один из возможных путей создания
позитивной эмоциональной атмосферы непринужденности и свободных
учебных действий — использование фонетических игр. Важным
преимуществом фонетической игры, которая выполняет тренировочную
функцию, является то, что она способна развивать «лингвистическое чутьё»,
память и логическое мышление.
В настоящее время в методической литературе не существует
определения фонетической игры, которое в полной мере отражало бы ее
сущность и выявляло ее отличительные характеристики. Одни методисты
называют фонетическую игру приемом, другие — средством, третьи — формой
обучения и т. д. Вопрос о единой классификации фонетических игр в методике
преподавания иностранных языков до сих пор остаётся нерешённым. Так,
в дидактике различают игры-манипуляции предметами, игры-состязания, игры
физического характера, игры с использованием изобразительной наглядности,
игры-инсценировки, сценарные игры и ролевые игры [2: 74]. В зависимости от
того, какова цель игры, какой вид фонетического навыка формируется в ходе её
проведения, фонетические игры разделяются на игры, формирующие
перцептивные фонетические навыки, и игры, формирующие продуктивные
фонетические навыки.
І. В первую группу входят: 1) Игры, направленные на формирование
навыков опознавания звуков русского языка: например, игра «Футбол». 2)
Игры, направленные на формирование навыков установления звуко-буквенных
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соответствий: игры «Буква-звук». 3) Игры, направленные на формирование
навыка идентификации акцентно-ритмической модели слова. Например, игра
«Один – два». 4) Игры, направленные на формирование навыков распознавания
коммуникативных типов высказывания: игра «Это вопрос?».
ІІ. В группу игр, направленных на формирование продуктивных
фонетических навыков, входят: 5) Игры, направленные на формирование
артикуляционных навыков: игра «Угадай слово». 6) Игры, направленные на
формирование ритмико-акцентуационных навыков: игра «Угадай страну».
7) Игры, направленные на формирование интонационных навыков: игра
«Угадай, кто я» — игра для формирования навыков интонационного
оформления уточняющего вопроса.
III. По характеру отношений между участниками игры могут быть:
1) соревновательными; 2) нацеленными на сотрудничество (соревновательные /
нацеленные на сотрудничество — термины Л. Е. Азариной [1: 102]);
3) нацеленными на самостоятельную работу.
IV. По функции преподавателя: 1) Игры с руководящей (ведущей)
функцией
преподавателя. 2) Игры
с
сопровождающей
функцией
преподавателя. 3) Игры, в которых преподаватель даёт задание, а затем только
фиксирует результат. 4) Игры, в которых преподаватель — равноправный
игрок.
V. По форме предъявления материала:
1) текстовые: материалом служит текст (единицы текста) — отдельные
слова / список слов; фразы; текст с прозаической организацией ритмических
моделей; текст со стихотворной организацией ритмических моделей; текстыпесни; скороговорки; 2) ребусы; 3) кроссворды; 4) загадки; 5) пазлы.
VI. По способу выполнения игрового задания: 1) устные; 2) письменные;
3) моторные (используются любые виды движений — от артикуляции до
использования по заданию рук и других частей тела); 4) комбинированные.
VII. По типу вспомогательных средств: 1) игры с использованием
языкового материала; 2) игры с использованием предметов; 3) игры
с физическими действиями; 4) игры с использованием технических средств
(аудио- и видеоматериалов, презентаций и т. п.) [3].
Представленная классификация фонетических игр может быть
использована для проектирования игр, которые можно включить в вводнофонетический курс для обучения иностранцев русскому языку. Вопрос
использования игр в вводно-фонетическом курсе РКИ требует серьёзного
осмысления, поскольку именно фонетическая игра может стать эффективным
средством мотивации иностранных студентов к формированию фонетических
навыков на русском языке.
Список использованных источников
1. Азарина Л. Е. Игры на уроках РКИ/ Л. Е. Азарина // Вестник ЦМО МГУ. Практикум. —
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3. Федотова Н. Л. Фонетические игры при обучении иностранцев русскому произношению/
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Геладзе С.В.
Україна, Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія
Вивчення будь-якої іноземної мови — це, перш за все, оволодіння певним
запасом слів цієї мови. За їх допомогою можна називати предмети та дії,
описувати стан та явища. Лексика — це той словесний матеріал, який студенти
повинні легко і швидко використовувати під час спілкування іноземною мовою.
Засвоєння лексичного матеріалу є головною метою на заняттях з іноземної
мови. Саме досягнення цієї мети впливає на розвиток навчання спілкування
іноземною мовою в усній та письмовій формах [1: 23].
Лексичний мінімум — перелік лексем, які потрібно засвоїти протягом
визначеного часу для того, щоб сформувати лексичну компетентність і
розвинути відповідний рівень володіння іноземною мовою. Кількість лексем
установлюють, зважаючи на тип мови, умови навчання, а також можливості
студентів засвоїти ці одиниці протягом відповідного часу. Знання слів із
лексичного мінімуму дає змогу студентам використовувати мову як засіб
спілкування у відповідних ситуаціях і забезпечує досягнення комунікативної
мети на визначеному етапі [4: 80].
Мета лексичного мінімуму — уніфікувати вивчення лексики, наприклад,
на початковому етапі, що матиме позитивний вплив на навчальний процес,
проте також впливатиме на якісне визначення рівня володіння українською як
іноземною, наприклад, на відповідному іспиті. Якісний склад лексичного
мінімуму – основоположний параметр, проте він має узгодитися з кількісним.
Яку кількість лексем повинен засвоювати студент на кожному з етапів
навчання? [4: 81].
Лексичний мінімум початкового рівня (А1) становить 780 одиниць,
базовий рівень (А2) становить 1300 одиниць, I середній рівень (В1) становить
2300 одиниць, ІІ середній рівень (В2) становить близько 10000 одиниць.
Активна частина словника містить близько 6000 одиниць [3: 23].
Успішне оволодіння іноземними лексичними одиницями — одна
з найважливіших умов засвоєння мови. У той самий час існують великі
труднощі щодо накопичення лексичного матеріалу. Одна з причин цього —
безмежність мови, її словникового складу. Для досягнення досить швидких
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результатів необхідно обмежити обсяг лексичного матеріалу, що вивчається,
ретельно вибирати перспективні напрями засвоєння мови.
За сферою використання словник, призначений для середнього етапу
навчання, можна поділити на такі групи: природа й погода; тіло і його функції,
здоров’я і хвороба; людина й родина; числа і гроші; освіта й наука; професії,
робота, бізнес; будинок, меблі, домашні предмети; їжа, кухня, страви; культура
й мистецтво; кольори; відпочинок і спорт, хобі; пристрої, матеріали, речовини;
рух, транспорт; почуття та емоції; рослини і тварини.
Оволодіння іноземною лексикою можна уявити як певну послідовність
дій зі сприйняття лексичних одиниць, ознайомлення з їхньою змістовою
стороною, їх осмислення, запам'ятовування, а також набуття навичок вживання
й розпізнавання лексичних одиниць у мовленні. Розрізняють акт ознайомлення
зі словом і процес його засвоєння.
Звичайне заучування слів не може забезпечити формування мовленнєвих
навичок. Щоб студенти запам'ятали слова, необхідно їх повторювати з
обов'язковим контролем розуміння. Розрізняють активний та пасивний лексичні
запаси. Активний запас порівняно обмежений. Пасивний запас значно ширший
і на його основі будується процес читання і сприймання чужого мовлення на
слух [1: 53-54].
Розпочинаючи роботу над певним лексичним матеріалом, слід
ураховувати його призначення — поповнення активного чи пасивного запасу.
Засвоєння лексичного запасу слів може включати такі етапи, як: хорове
повторення слів та словосполучень; запис необхідних для засвоєння
словосполучень; хорове читання нових словосполучень із подальшим
поясненням їхніх значень; домашнє завдання; письмові вправи на закріплення
слів та словосполучень; контроль — фронтальний або в парах; включення
лексики у процес читання [2: 90–91].
Для засвоєння лексичного матеріалу ефективним є використання
ситуативних завдань і рольових ігор. Вони можуть бути пов'язані з майбутньою
професійною діяльністю студента. Для організації такої роботи слід
використовувати опорні картки, комп'ютерні презентації, навчальні фільми.
Завдання лексичного характеру можна розробляти у вигляді кросвордів, ребусів
та інших творчих форм. У процесі таких видів роботи студенти засвоюють і
навчаються активно вживати в мовленні велику кількість лексичних одиниць.
Отже, лексичний мінімум іноземної мови — це словниковий запас, той
розмовний мінімум, яким студенти повинні оволодіти в навчальному закладі.
Завдання викладача у цьому випадку — допомогти студентам засвоїти й
закріпити якомога більше лексичних одиниць для того, щоб вони могли
використовувати їх у подальшому спілкуванні.
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА Й ВИКЛАДАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Грицюк В.Є., Гудзенко О.Ф.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Основною рисою розвитку людства в останні десятиліття є глобалізація.
Світ об'єднується, підпорядковується загальним законам економіки, освіти,
масової культури. Культурне об'єднання або створення єдиної для всього
людства цивілізації відбувається шляхом подолання протиріч між
національними культурами, між сталими, сформованими століттями
світоглядами людей різних регіонів світу. Через подолання цих протиріч буде
створена нова якість — глобальна загальнолюдська культура.
Людство повинно підготуватись до розуміння та засвоєння нових
культурних реалій. У зв’язку з цими завданнями зростає роль та значення
транснаціональної вищої освіти. Згідно з визначенням ЮНЕСКО,
транснаціональними вважаються всі види програм вищої освіти, курсів
навчання або освітніх послуг, включаючи дистанційну освіту, під час
здійснення яких студенти перебувають не в тій країні, де виші привласнюють
дипломи [1].
Транснаціональну освіту розуміють як комерційну або некомерційну
діяльність у міжнародному просторі, здійснювану інститутами вищої освіти
будь-яким з доступних способів з метою забезпечення вільного пересування
студентів або викладачів з однієї країни в іншу. Цей принцип є одним з
основоположних в Болонській декларації [2]. Транснаціональна освіта — це не
просто нова форма, а результат неминучої адаптації системи освіти до нових
умов світового порядку, що передбачають стирання державних кордонів,
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зникнення національного різноманіття й утворення єдиного культурного
простору.
Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, усебічне наукове засвоєння
глобальної цивілізації неможливе без системного вивчення соціальноекономічних дисциплін. У цьому контексті особливої актуальності набуває
викладання соціально-економічних дисциплін іноземним громадянам, які
здобувають вищу освіту за транснаціональними програмами. Робочі програми
навчальних дисциплін, що реалізуються у транснаціональній освіті, повинні
об'єднувати культурні особливості країн незалежно від будь-якої національної
системи освіти.
Викладання історії, економічної теорії, географії, культурології
в іноземній аудиторії дозволяє, по-перше, донести до студентів-іноземців
передові досягнення глобальної світової культури, а по-друге, вивчення цих
дисциплін є інструментом конвергенції різних культурних районів Землі.
Транснаціональна освіта перетворює вищі навчальні заклади на осередки
діалогу між представниками різних культурних регіонів. Такий діалог мають
організувати викладачі соціально-економічних наук. Мета діалогу —
формування в іноземних студентів глобальної культурологічної компетенції.
Вивчення курсу «Основи економіки» сприяє засвоєнню об'єктивних
закономірностей економічних систем, економічних законів і принципів їх
функціонування. Зміст курсу знайомить іноземного студента з сучасними
процесами глобалізації економічного життя суспільства, механізмом
світогосподарських зв'язків і шляхами вирішень загальноцивілізаційних
проблем людства.
Викладання курсу «Основи права» знайомить іноземних студентів
з основними загальнолюдськими, правовими та політологічними цінностями, а
саме: принципами демократії, правами і свободами людини (свободою слова,
свободою віросповідань, гендерною толерантністю тощо).
Курс економічної та соціальної географії збагачує знання іноземних
студентів щодо географічного положення, можливостей і економічного
потенціалу України та її місця у світовому співтоваристві. Це дає можливість
зіставити отримані знання з інформацією про свою країну, виявити напрямки
міжнародних зв'язків, що об'єднують різні культурні регіони у світову
спільноту. Останнім часом набувають актуальності глобальні проблеми
людства — військова, екологічна, енергетична, сировинна, продовольча.
У процесі вивчення географії у студента має сформуватися усвідомлення
необхідності об'єднання зусиль усього людства для вирішення цих завдань, що
виходять за межі окремих культурних районів Землі.
Вивчення історії України та країнознавства дає можливість іноземним
студентам усвідомити самобутність української цивілізації, розглянути шляхи
та закономірності інтеграції української культури в загальносвітовий простір.
На прикладі вивчення історії та культури однієї країни студенти отримують
можливість зрозуміти й засвоїти загальні закономірності інтеграції культур.
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Таким чином, під час викладання соціально-економічних дисциплін за
формою транснаціональної освіти представникам різних культурних районів
досягається мета розуміння ними необхідності інтеграції культур в інтересах
глобального розвитку людства.
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МОДУЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ТЕСТЫ КАК КОМПОНЕНТ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Гура В.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный автомобильнодорожный университет
На современном этапе развития методики преподавания иностранных
языков, когда в практику обучения активно внедряются новые образовательные
технологии, особое внимание уделяется разработке лингводидактических
тестов как эффективного средства измерения уровня языковой подготовки
иностранных учащихся. Востребованность и актуальность тестовых материалов
в
значительной
мере
обусловлена
современными
тенденциями
образовательного процесса, требующего стандартизации и унификации
технологий обучения.
На кафедре филологии Харьковского национального автомобильнодорожного университета, осуществляющей довузовскую языковую подготовку
иностранных граждан по русскому и украинскому языкам как иностранным, на
протяжении последнего десятилетия был накоплен определенный
положительный опыт создания и применения в практике преподавания РКИ
лингводидактических тестов. Разработанные специалистами кафедры языковые
тесты ориентированы на проведение текущих контролей уровня
сформированности лингвистической компетенции; коммуникативные тесты
нацелены на проверку умений в рецептивных видах речевой деятельности.
С введением на подготовительном факультете ХНАДУ модульнорейтинговой системы контроля, ориентированной на систематическое
отслеживание уровня успеваемости иностранных учащихся и фиксацию
результатов их учебной деятельности в общефакультетских рейтинг-таблицах,
перед коллективом кафедры была поставлена задача разработки нового
комплекта тестовых материалов для модульного контроля на начальном и
среднем этапах обучения.
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Разработанный нами новый комплекс лексико-грамматических тестов по
русскому языку как иностранному предназначен для проведения
тренировочных тестов, а также модульных контролей (субтест «Грамматика»)
в группах довузовской подготовки на протяжении учебного года. В первой
части представлены тренировочные тесты по лексике и грамматике русского
языка, нацеленные на подготовку иностранных учащихся подготовительного
факультета ХНАДУ к модульному тестированию уровня сформированности
языковой компетенции в конце первого и второго учебных модулей
(элементарный и базовый уровни). Все задания снабжены материалами для
самопроверки и самодиагностики. Работа с тренировочными тестами
осуществляется в рамках повторительно-обобщающих уроков вводнофонетического и базового курсов русского языка, предшествует контрольному
тестированию и нацелена на:
- ознакомление учащихся с процедурой тестирования, типами тестовых
заданий, объемом контролируемого материала и системой оценивания
результатов тестирования;
- активизацию и систематизацию изученного материала, проведение
необходимой корректировочной работы;
- формирование навыков самостоятельной работы со справочными
материалами.
Вторая часть пособия содержит контролирующие тесты элементарного и
базового уровней владения РКИ, рабочие и контрольные матрицы, инструкции
для преподавателей. Целью контрольного этапа тестирования является
диагностика уровня владения лексико-грамматическим материалом, изученным
в рамках определенного учебного модуля.
В структуру тренировочных и контролирующих тестов включены
несколько типов тестовых заданий: задания закрытой формы, предполагающие
выбор одного или нескольких правильных ответов из серии предложенных;
задания на установление соответствия; задания открытой формы на
конструирование изученных словоформ с жестко запрограммированным
вариантом ответа. Отметим, что наличие комбинированной системы тестовых
заданий в структуре языковых тестов позволяет повысить степень надёжности
и достоверности результатов тестирования.
Апробация данных тестовых материалов показала их эффективность и
целесообразность использования в учебном процессе.
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4. Тохтарь Г.И., Кулик А.П. Роль рейтинговой системы в прцессе обучения иностранных
граждан / Г.И. Тохтарь, А.П. Кулик // Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Выпуск 14. —
Харьков, 2006.

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАК
ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ
УМЕНИЙ ОБУЧАЕМЫХ
Гурьева Ю.Ю.
Украина, Харьков, Харьковский национальний университет
имени В.Н. Каразина
В конце ХХ века – начале ХХІ века Совет Европы предпринял ряд мер,
направленных на разработку программы интенсификации обучения
иностранному языку. Были проведены исследования, фокусировавшие
внимание на формировании и развитии способности общаться на иностранном
языке в контексте личностно-ориентированного обучения. Поводом для этого
послужила природная функция речи, которая включается как составляющая
часть в деятельность более высокого уровня, то есть по своей природной
функции скорее выступает способом, инструментом труда или обучения. Такой
взгляд на функцию речи имеет решающее значение для методики обучения
иностранным языкам.
Существенно конкретизируется и понятие практической цели обучения:
сформировав у учащихся навыки и умения порождать речь, преподаватель
должен вести их дальше и обеспечить еще и умение подчинять высказывание
реализации в неязыковой цели, то есть деятельности с помощью речи.
Умение пользоваться речью как инструментом деятельности является
показателем полноценного владения языком в целом и коммуникативными
умениями в частности, что обеспечивает экспромтную готовность участника
разговора к общению в непредвиденных ситуациях и полное отсутствие
растерянности и страха перед общением.
Таким образом, коммуникативный подход предусматривает овладение
языком непосредственно в процессе обучения. Это и есть прямой выход
в коммуникацию.
Во время обучения необходимо очень серьезно подходить к организации
учебных занятий, к созданию атмосферы общения, коммуникативной среды и
организации групповой, парной и индивидуальной работы обучаемых,
к технике формирования групп и пар, к способам и приемам управления
учебной деятельностью в течение учебных занятий. Но для овладения
материалом и формирования соответствующих навыков необходима такая
организация языкового материала, которая дала б возможность пользоваться
ими в речи. С методической целью языковой материал необходимо «заставить
действовать» в предложении, т.к. в центре внимания находятся три пути
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формирования навыков и умений. Исходя из этого, фонетический,
грамматический и лексический материал необходимо подавать не
изолированно, а в единстве, наименьшей единицей может выступать языковая
модель. Языковая модель концентрирует в себе разный речевой материал
(фонетический, лексический, грамматический) и представляет их во
взаимодействии, при этом языковая модель выступает удобным инструментом
для практики обучения.
Таким образом, одним из требований методики и коммуникативного
подхода является необходимость тратить минимум времени на тренировку
навыков и максимум – на развитие умений говорить.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Гусарчук А.А., Косьмина В.Ю.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Фразеологизмы — это пласт языка, который придает речи особую
выразительность. Фразеологизмы охватили многие области жизни. Медицина
также не обошлась без этого явления, углубляясь в свою профессию, студенты
встречают их в клинической терминологии. Знание профессиональных
фразеологизмов является одним из неотъемлемых направлений формирования
профессиональных качеств будущего специалиста-медика, способствует
развитию культуры речи и обогащению кругозора. Правильное использование
фразеологизмов способствует углублению коммуникативных навыков
студентов, делает их речь выразительной, живой и эмоциональной.
Интерес к проблеме обучения фразеологии иностранцев среди ученых
наблюдается давно: существуют работы, в которых рассматриваются вопросы
семантизации фразеологизмов, минимизации фразеологического состава, учета
родного языка иностранных студентов при изучении фразеологии и др. [1, 2, 3].
Считаем целесообразным рассмотреть основные этапы работы по обучению
иностранных студентов медицинской фразеологии, предложить виды
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упражнений для закрепления и повторения изученного материала, проверки
знаний и навыков иностранных студентов. Изучение медицинских
фразеологизмов может быть важным средством интенсивного овладения
русской профессиональной лексикой.
В качестве медицинских фразеологизмов часто рассматриваются
специальные термины, малоизвестные обычным людям (голова медузы,
мраморная бледность и др.). Наиболее интересны фразеологизмы на
медицинскую тему, укоренившиеся в разговорной речи. В части
представленных далее выражений, на первый взгляд, ничего особо
«фразеологичного» нет. Такое впечатление возникает потому, что мы привыкли
воспринимать их как само собой разумеющееся.
Все медицинские фразеологизмы можно распределить по тематическим
группам: симптомы (кровь пошла носом, тяжелое дыхание, всего вывернуло
наизнанку, тревожный симптом, потерять зрение, мертвенная бледность),
анатомические названия (черепная коробка, грудная клетка, ушная раковина,
коленная чашечка, глазное дно), лечение и процедуры (снять симптом, сбить
жар, поставить клизму, болезненная процедура, пустить кровь), типажи
людей (гора мышц, холодный мозг, желчный человек, кровь с молоком,
стальные нервы), процесс лечения (выйти из комы, ходить под себя, жить на
таблетках, перенести операцию), излечение (поставить на ноги, вернуть
к жизни, идти на поправку, как рукой сняло), больница (приемный покой,
больничная утка, койко-место), врачи (медицинское светило, хирург от бога,
врач ухо-горло-нос), врачебное назначение (в час по чайной ложке, посадить на
диету, прописать покой), бессилие медицины (медицина здесь бессильна,
больной при смерти, не жилец), смерть (отмучился, не подавать признаков
жизни, летальный исход, сделать вскрытие), диагностика (сдать анализы,
прослушать легкие, поставить диагноз), болезнь (неизлечимая болезнь,
повальная болезнь, звездная болезнь), медсестры и медбратья (сестра
милосердия, сестра-хозяйка, медбрат), нетрадиционная медицина (мертвая
вода, целебное зелье, снять порчу, заговорить болезнь), лекарства (горькое
лекарство, пилюля счастья), беременность и роды (на сносях, родовые схватки,
кесарево сечение, воды отошли), болезни сердца (сердечный приступ, давление
скачет, пересадка сердца), болезни желудка и кишечника (заворот кишок,
кишечная непроходимость, брызгать желчью) и т.д.
Источниками фразеологизмов, встречающихся в медицине, являются
мифы и легенды, животный мир, фамилии учёных, органы человека, быт,
который окружает его, профессии, спорт и многое другое.
Большинство фразеологизмов связано с животным миром: «симптом
кошачьего крика» — шум в области сердца. «Осанка обезьяны» — выраженный
лордоз. «Петушиная походка» — невозможность вставать на пятку при ходьбе.
Другие фразеологизмы связаны с мифологией, как например, «голова
Медузы», указывающая на сеть вен, образующуюся иногда при циррозе печени.
Название связано с медузой Горгоной, у которой на голове вместо волос змеи.
«Ахиллов рефлекс» — подошвенное сгибание стопы в ответ на удар по
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пяточному сухожилию. «Лицо Гиппократа» бывает при тяжёлых заболеваниях
органов брюшной полости.
Фразеологизмы также образуются с помощью фамилий учёных. «Маска
Паркинсона» — застывшая улыбка на нервной почве. «Воротник Стокса» —
увеличение медиастенальных лимфоузлов, вследствие местного венозного
застоя (при сдавлении верхней полой вены).
Иногда фразеологизмы связаны с разделами медицины. «Печёночные
ладони» — жёлтые бронзовые ладони. «Сосудистые звёздочки» —
кровоизлияние в виде точек.
Группа фразеологизмов носит бытовой характер. «Перец и соль» —
отложение пигмента в глазном дне. «Бамбуковая палка» — остеопороз тел
позвонков, окостенение дисков и связок позвоночника. «Звук треснувшего
горшка» — звук над лёгкими, напоминающий постукивание по сосуду.
Следующая группа связана с профессиями и спортом. «Грудь
сапожника» — воронкообразная грудь, деформация воронкообразных
углублений нижней части грудной стенки и верхней части брюшной стенки.
«Поза фехтовальщика» — при повороте головы в сторону — соответствующая
рука выпрямляется, а другая рука сгибается в локтевом суставе. «Поза
балерины» — перекрест ноги и разгибание руки при запрокидывании головы
назад и наоборот (у детей тонический шейный асимметрический рефлекс).
Следует предлагать студентам небольшие творческие письменные
работы, в которых они должны объяснить не только значение уже знакомого им
фразеологизма,
но
подобрать
и
описать
жизненные
ситуации,
демонстрирующие содержание этой единицы.
Система занятий с фразеологическими оборотами состоит из следующих
этапов: 1) представление теоретических сведений о русской фразеологии;
2) объяснение нового фразеологического материала; 3) выполнение различных
видов упражнений с целью закрепления изученного; 4) повторение изученного;
5) выполнение определенных видов работы с целью проверки знаний и навыков
иностранных студентов.
При изучении фразеологии полезным для студентов будет ведение
словаря фразеологических оборотов. Преподаватель может предложить
составлять этот словарь по темам или другим способом, давать систему
примечаний, указывающих на принадлежность единицы к определенной
семантической
группе;
можно подавать нормативно-стилистические
комментарии, ограничения (говорить о нейтральных или негативных по
семантике фразеологизмах). Желательно в таком словаре, кроме значения и
контекста, давать эквиваленты на родном языке студентов.
Повторение изученного происходит на основе обобщающих текстов.
С целью проверки знаний и навыков студентов предлагаем использовать такие
виды работ, как фразеологический диктант, фразеологический кроссворд,
фразеологическое лото (на листе бумаги в клетках подано значение
фразеологизмов студенты должны быстро подобрать соответствующие
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фразеологизмы, написанные на отдельных карточках; победитель игры тот, кто
первым закроет все клетки на листе).
Таким образом, мы рассмотрели основные этапы работы с медицинскими
фразеологическими оборотами на занятиях по русскому языку в иностранной
аудитории. Мы считаем, что систематически организованная работа по
изучению фразеологизмов в иностранной аудитории является достаточно
эффективной, необходимой и полезной. Знание медицинских фразеологизмов
обогащает, развивает культуру речи, способствует формированию
профессиональных качеств будущих медицинских работников, развивает
клиническое мышление.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Гутникова Т.Ю.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Любая эффективная образовательная система ориентируется на
потребности и особенности мышления обучающихся. Известно, что
традиционная консервативная школа строит обучение на основе привычного
для педагогов понятийного (линейного) мышления. Но в ХХІ веке, который по
праву называют информационным, условия, скорость и способы переработки
информации — а значит и обучения — приобретают новые качественные и
количественные формы. Считается, что за последние 100 лет скорость
изменений вокруг нас увеличилась в 50 раз. Вполне естественно, возникают и
другие способы переработки информации, обусловленные реалиями нашего
времени: использованием телевизора, компьютера, Интернета.
Молодые люди эпохи развитых технологий по-другому смотрят на мир.
Их восприятие – не последовательное и не текстовое, как у людей прошлого
поколения, привыкшего читать книги. Они видят информацию как картинку
в целом и воспринимают её по принципу клипа. Современной молодежи
свойственно так называемое «клиповое мышление» (от английского «clip» —
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фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из видео или фильма). Оно
формируется в результате поверхностного потребления информации в условиях
нехватки времени: просмотра коротких видео в Интернете и ленты друзей
в социальных сетях, рекламных роликов, не связанных между собой
телевизионных новостей, заголовков, чтения кратких вариантов литературных
произведений.
Один из главных плюсов такого мышления — защита мозга от
постоянного потока ненужной информации, окружающей нас. Молодые люди
нового поколения легко переключаются с одного источника информации на
другой, быстро включаются в работу, эффективнее реагируют на любые
изменения и подстраиваются под них. Они выбирают многозадачность:
одновременно слушают музыку, общаются в чате, ходят по сети, редактируют
фотографии и при этом выполняют домашнее задание.
Но именно такой способ одновременной переработки разрозненной
информации учёные считают не таким уж полезным для мозга. Ведь
сосредотачивая внимание на общих понятиях и формулировках, не вникая в их
смысл, современная личность частично или полностью теряет способность
к аналитическому мышлению. А если информация воспринимается частями,
между которыми нет никакого анализа, то и речь человека становится крайне
ограниченной и примитивной. Из-за неумения анализировать ситуации люди с
клиповым мышлением лучше поддаются манипуляции и влиянию.
И, главное, — у обучающихся людей с клиповым мышлением
отсутствует способность к длительной концентрации: они воспринимают
учебный материал невнимательно, запоминают лишь поверхностные знания,
которые сохраняются ненадолго. Неумение концентрироваться становится
причиной плохой организации и рассеивания внимания, постоянной
забывчивости и недостаточной мотивированности человека. А ведь
концентрация — основа любого практического действия, без неё невозможно
достигнуть успеха ни в одной сфере человеческой деятельности.
Известно, что концентрация — это умение управлять своим вниманием.
Можно также сказать, что концентрация внимания — это инструмент нашей
психики и силы воли, потому что высокая концентрация обозначает сильную
волю. Если же способ мышления не позволяет человеку сосредоточиться, он не
может воспринимать информацию в полном объёме, ему трудно собраться, не
реагировать на отвлекающие сигналы и соблазны внешнего мира – отдохнуть,
развлечься, поиграть в компьютерные игры и так далее. В то же время человек
с сильной волей умеет анализировать и глубоко понимать события и явления
жизни, имеет пытливый ум и способен в нужный момент сконцентрироваться и
достичь результата.
Таким образом, изменение способа мышления и восприятия
информации является неизбежным следствием развития современного
(информационного) общества. Оно характеризуется поверхностностью,
образностью, интуитивностью, высокой скоростью обработки большого
количества разнообразной информации. Но эффективность клипового
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мышления для социальной адаптации и учебного процесса не может
обеспечить личностный и профессиональный рост без навыка концентрации,
умения систематизировать информацию, анализировать её, отделять главное от
второстепенного, углубляться в информационный поток и делать правильные
выводы.
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ЛІНГВОГУМАНІТАРНЕ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дерев’янко А.М.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Сучасний світ надзвичайно стрімко змінюється. Поняття «сусід»,
«ворог», «друг», «союзник», «попутник» у сучасному світі теж набувають
іншого змісту. Цього вимагає міжнародна конкуренція, геополітичні
конфронтаційні процеси, різноманітність пропозицій в усіх трендах сучасного
життя. Упродовж 56 років роботи структури ХНУ ім. В.Н. Каразіна накопичили
суттєвий досвід у сфері надання освітніх послуг іноземним студентам,
магістрам, стажерам, аспірантам, докторантам. У нашому виші освіту здобули
іноземні студенти зі 128 країн світу, і їх географія зростає. Разом з цим
у сучасному жорстко конкуруючому світі на перші позиції виходять не тільки
показники якості знань, фінансова складова, безпеково-комфортна ситуація, а й
іміджева, інформаційно-презентаційна складова. На найближчі 7-8 років
в Україні та м. Харкові як кластері внутрішньої та міжнародної освіти, існує
хороша перспектива з системного нарощування напрямку міжнародної
освіти — на українській, російській, англійській мовах, але з обов’язковим
вивченням курсів «Історії України» та «Історії української культури і звичаїв».
Особливо це важливо на підготовчому факультеті та першому курсі навчання
незалежно від спеціалізації студента. Сьогодні освіта, міжнародна освіта та
наука України в Харкові, Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах нашої
країни ще мають можливість видавати «кінцевий продукт власного замкнутого
циклу» від студента до доктора наук, на відміну від інших складових
41

вітчизняної економіки. Наша Конституція надає нам такі права й можливості
[1: 12-16]. Практично 27 років нашій Незалежності, але МОН, РНБОУ, Кабмін
України поки ще не розробили довгострокової «Програми міжнародної освіти»
для Топ-50-ти вишів. Подібний документ міг би стати стратегічно-іміджевим
дороговказом для українських вишів та коледжів, діяльності МЗС України
в цьому напрямку, а також просувало б українські національні інтереси на
міжнародній арені. На найближчі 30 років сфера міжнародної освіти та надання
освітніх сегментних послуг на 2-3 кредити стануть найбільш актуальними
у світі. Залишається незрозумілим — чому керівництво нашої держави не
поєднує питання «освітнього експорту» з «безпековими та національнополітичними» інтересами України. Ми маємо статистичні дані з подібних
питань у Швейцарії, Великобританії, Австрії, котрі у фінансових обсягах тільки
за міжнародну освіту перевищують доходи РАО «Газпром». Українській
державі є сенс більш реалістично й системно ставитися до питань надання
міжнародних освітніх послуг іноземцям, представникам української діаспори за
кордоном більш прагматично, як до складової національних інтересів та
просування
власних
наукових,
дослідницьких,
культурологічних,
інвестиційних, іміджевих, безпекових інтересів України [2: 181–209].
Українській уряд з великими проблемами, затриманням одержує 1 млд.
дол. США від МВФ, а іноземні студенти, за даними МЗС України, в 2017–2018
навч. році ввезли до нашої держави майже 900 млд. дол. США. Білорусь
в 2018 р. досягла 1 млд. дол. США від витрат за освіту, проживання, науковоосвітню літературу і програмно-контрольне забезпечення студентів-іноземців
та їхніх гостей. Подібну суму вже отримує Чехія, а Польща, у тому числі й за
освіту українців, у 2020 році перевищить 1,5 млд. дол. США. У цьому контенті
позиції України будуть проблемними й без стимулюючих дії МОН, НАНУ,
Кабміну, МЗС, РНБОУ — пропозиції вітчизняних вишів з питань надання
міжнародних освітніх послуг будуть виглядати менш привабливо, а в низці
складових — програшно [3].
Тому відділам МОНУ, НАНУ, структурам вишів по роботі з іноземними
студентами необхідно спільно вдосконалювати інформаційно-рекламну роботу
як складову національних іміджевих інтересів через лінгвістично-гуманітарну
складову вітчизняних ВНЗ у 2018-2025 роках. Разом з пропозиціями класичної
освіти [4], актуальними будуть пропозиції українських вищих навчальних
закладів і коледжів з проблематики позааудиторної співпраці; позасеместрової
освіти — 2 кредити; лінгвокультурологічні, ознайомчі заходи як чинники
популяризації України у світі, її вишів, міст, освітніх і історичних закладів
тощо. Подібне завдання назріло давно, але поки що вирішується надзвичайно
повільно [4]. Якщо в 2018–2019 рр. не буде вироблено відповідних креативних
заходів щодо розвитку міжнародної освіти та позасеместрової співпраці, то
українські ВНЗ програють країнам-сусідам — Білорусі, Польщі, Словаччині [3].
Уже з 2019 р. необхідно стратегічно активізувати інформаціно-рекламну
роботу державних структур МОН, МЗС України за кордоном з питань
залучення іноземних студентів, магістрантів, стажерів, аспірантів, докторантів
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на навчання до вітчизняних вишів, коледжів, ліцеїв [4]. Але не слід
недооцінювати й позасеместрові зв’язки українських освітніх закладів
з іноземними студентами, фондами, «Літніми школами» тощо [5: 215-225].
Результативною може бути наша співпраця з іноземними структурами в таких
напрямках:
- зі структурами ЄС — «Eragmus+» і Фондом Жана Моне (Брюссель,
Бельгія);
- вишами та особливо консерваторіями, музичними школами КНР,
Гонконгу, СРВ, ЛНДР та ін., з питань підготовки для них магістрів,
аспірантів з цих дисциплін (музика, вокальне мистецтво, образотворче
мистецтво, історія мистецтва, європейський оперний спів та танці);
- дистанційна освіта у форматі: етнокультурному, науково-освітньому,
лінгвокраєзнавчому, етнотрадиційному контентах;
- безпосереднє проведення «Літніх шкіл» з німецькими структурами DAAD
м. Бонн (ФРН).
Подібні лінгвогуманітарні підходи стосовно розвитку та розширення
популяризації України, вітчизняних вишів у тренді міжнародної
лінгвогуманітарної освіти в м. Харкові і ХНУ ім. В.Н. Каразіна будуть повною
мірою відповідати національним інтересам нашої держави на стратегічну
перспективу.
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ЛІНГВОМЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕКСТУ
ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Драган О.А.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
В інформаційному просторі завдяки інформаційним технологіям
відкриваються нові способи й форми для проведення мовленнєвої діяльності
в навчальному середовищі. У зв’язку з цим, лінгводидактика як загальна теорія
навчання мови, що розробляє її методологічні основи, у своєму розвитку
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доповнюється новими спеціальними галузями дослідження: комп’ютерної
лінгводидактики й у більш вузькому поданні цієї галузі — електронної
лінгводидактики.
Мета роботи — висвітлити лінгвометодичний потенціал тексту в навчанні
РМІ
та
інформаційний
напрям
комп’ютерної
лінгводидактики
(інфокомунікаційний).
У лінгводидактиці сьогодні порушуються й вирішуються питання
вивчення дидактичного й методичного потенціалу сучасних інформаційних,
комунікаційних технологій, а також розробляються методики використання ІКТ
в навчанні іноземної мови. Зміни парадигми освіти й нові телекомунікаційні та
інформаційні умови, у яких здійснюється навчання, з вирішенням старих
піднімають нові, раніше не відомі в методиці й лінгводидактиці проблеми.
Сьогодні поняття лінгводидактики охоплює такі поняття, як кіберпростір, що
визначає
властивості
глобального
інформаційного
поля,
текст
(з характеристиками лінійності), гіпертекст з нелінійним змістом, кібертекст як
наступний опосередкований кіберпростором композиційний рівень, що входить
у сучасну мовну сферу тексту, інформаційний (цифровий) формат навчання
[1: 16].
Інформаційний формат, на відміну від електронного, більш пов’язаний і
асоціюється з цифровим наданням інформації в пам'яті електронних пристроїв.
Він більшою мірою становить власне інформацію, яка, будучи перенесеною на
цифрові матеріальні носії, вільно циркулює в комп'ютерних комунікаційних
мережах і здатна розміщуватися, оброблятися й вилучатися для використання
у глобальному кіберпросторі.
Цифрові (інформаційні) технології сьогодні — це технології підготовки
навчально-методичних матеріалів, презентацій, інтерактивних мультимедійних
навчальних програм та ін. Як цифрові можуть визначатися ті педагогічні
технології, що природно інтегруються з цифровими (інформаційними)
технологіями. До таких технологій належать:
– навчання у співпраці;
– проектні технології навчання;
– інтерактивні технології тощо.
Ці технології беруть свій початок у традиційній педагогіці й інтегруються
з інформаційними технологіями в навчанні. І навпаки, такі технології, як,
наприклад, дистанційні, технології мережевого навчання, технології мобільного
навчання, упроваджуються в традиційне навчання та інтегруються з ним.
Таким чином, актуальною для лінгводидактики й методики навчання
мови є інформація про сукупності нових інструментів і потенцій, що
привносяться у сферу навчання останніми технологічними новоутвореннями, а
також інформаційно-комунікаційна підготовка, засвоєння цієї інформації
викладачем у межах підвищення професійної компетенції з метою інтеграції
в сучасний інформаційно-освітній простір.
Основою навчання є не власне інформація, а продуктивна особистісна
діяльність студента як один з основоположних принципів особистісного
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комунікативно-діяльнісного підходу до навчання РМІ. Вона покладена в основу
навчання й визначається текстом, що традиційно приймається за основну
одиницю навчання [4: 18].
Дієва мовна природа середовища навчання в кіберосвітньому просторі є
визначальною для інформаційного формату. Разом з тим зрозуміло, що
електронні (кібер-) підстави інформаційного формату задають свої жорсткі
межі і правила для організаторів і учасників навчання. Так, є три аспекти, які
обов'язково присутні в електронному навчанні: 1) розробка змісту (контенту)
навчання; 2) доставка, надання змістовного контенту тому, кого навчають;
3) адміністрування, управління, контроль за навчанням, що залишаються
базовими і для інформаційного (цифрового) формату навчання РМІ.
На наш погляд, лінгвометодичний потенціал текстів закладається й
визначається інформацією про мову, яку містить текст, навіть прийнявши
форму контенту. Іншими словами, оцифровування тексту, переклад його в
цифрову послідовність електронного коду не видаляє з тексту інформації про
мову, а містить інформацію про неї та виконує технологічну інфокомунікаційну
функцію, є метою та засобом навчальної комунікації, метою й засобом
навчання. Такий його лінгводидактичний потенціал [2: 151]. І можна
припустити, що цей потенціал є і в оцифрованому тексті, і в гіпертексті, і
в кібертексті як в нових інфокомунікаційних формах існування тексту
в кіберпросторі глобальної мережі Інтернет.
Інформаційний формат починає проявляти себе у своїй концептуальній
цілісності на більш пізньому ступені розвитку електронного навчання. За
останні роки з'явилося багато методичних робіт, у яких, з одного боку,
розглядаються питання дидактичного використання сучасних електронних
освітніх засобів, наприклад, електронної дошки, мережевих платформ і сервісів,
побудованих на основі веб-технологій і засобів комунікації (таких як Skype,
Lync, SharePoint).
Це платформи для проведення вебінарів, сервіси соціальних мереж,
технічні засоби мобільного навчання, спеціалізовані сайти з віртуальними
майданчиками для навчання мови, сучасні платформи дистанційного навчання,
спеціалізовані мовні інтернет-ресурси та ін., що надають сучасну
інструментальну базу електронного навчання. Тобто, Інтернет — це нова мовна
реальність, невіддільна від природного функціонування мови.
Це пов'язується, перш за все, з тими сучасними педагогічними
технологіями, що, отримуючи в сукупності ІКТ нові інструменти реалізації,
використовуються:
– для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії;
– для реалізації педагогічної технології навчання у співпраці;
– для розвитку умінь самостійної навчальної діяльності.
Це нове інтеграційне утворення інформаційних та педагогічних
технологій, на наш погляд, виходячи з технологічних підстав, можна визначати
як цифрове, інфокомунікаційне.
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Розвиток умінь самостійної навчальної діяльності за останній час набув
великого значення. У сучасних навчальних планах частка самостійної роботи в
навчальних курсах значно зросла.
Без використання ІКТ організація та управління самостійною роботою
студентів є важкими. І навпаки, їх застосування дозволяє на порядок
збільшувати обсяги самостійної навчальної діяльності студентів без зниження
(швидше з підвищенням) якості контролю за її здійсненням. Сьогодні це
підтверджується досвідом організації навчання із застосуванням ІКТ.
Для масових умов навчання РМІ серйозною проблемою є недостатність
рівня ІКТ-компетенцій. Функції викладача полягають не в поданні готових
знань, а у створенні педагогічних умов для здійснення успішної самостійної
навчальної діяльності студентів. Компетентність викладача повинна складатися
як зі знань і вмінь з організації самого процесу навчання й навчальної взаємодії
студентів за допомогою ІКТ, так і зі знань з координації та модерації
навчального процесу. Ці положення є важливими і значущими й у сфері
організації навчання РМІ в інформаційному форматі.
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УЧЕБНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ — ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
Ерëмкина Г.Г.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
В настоящее время в связи с увеличивающимся объемом информации и
печатной продукции все большее значение приобретают умения учащихся
работать со справочной и учебной литературой (книгой, текстом), которые
дают возможность быстро вникнуть в смысл прочитанного, осуществить
критическую оценку публикации, суметь выявить основную необходимую
информацию и отсеять избыточную. Одной из основных методических задач
курса изучения иностранных языков в вузе является достижение такого уровня
знаний и навыков, который обеспечил бы необходимую для специалиста
коммуникативную способность в сфере профессионального и ситуативного
общения в устной и письменной формах.
Этому во многом способствуют навыки реферативного чтения.
Реферативное чтение фокусирует внимание не на частный, а на глобальный
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подход к тексту, результатом которого является реферат, составленный из
основных положений текста (тезисов). Учебное реферирование представляет
собой компрессию главного смысла первичного документа и предполагает
умение пересказать иноязычный текст на родном языке. Лексический материал
излагается в реферате с позиции автора первоисточника и не содержит никаких
интерпретационных и оценочных элементов. Он должен быть составлен таким
образом, чтобы у пользователя не возникла необходимость обратиться
к документу-первоисточнику.
Реферативная деятельность имеет высокий обучающий потенциал,
способствует активизации разных видов чтения (ознакомительного,
просмотрового, конспективного, критического, ориентированного, поискового
и др.), отрабатывает действия смыслового свертывания текста на основе
семантических трансформаций и др. Таким образом, это рецептивнорепродуктивная языковая деятельность, которая формирует весь необходимый
комплекс языковых умений и навыков.
Учебное реферирование практикуется в вузе в соответствии
с требованиями программ и предполагает использование различных видов
работы — пересказ иноязычного текста на родном языке, составление краткого
резюме, реферативный перевод и др.
При реферативном переводе осуществляются некоторые лингвистические
трансформации, основной из которых является трансдукция —
перекодирование первичного текста на иностранном языке во вторичный текст.
Составление реферата базируется на основе ключевых фрагментов,
выделенных в тексте оригинала, которые дают возможность с наибольшей
краткостью и необходимой полнотой передать основной смысл
первоисточника.
Составление реферата предполагает алгоритм определенных действий:
выделение ключевых слов, анализ логической структуры исходного текста,
перегруппировка фрагментов и составление логичного плана текста,
составление и редактирование текста реферата, в результате которых
составляется самостоятельный текст со своей собственной логикой изложения.
Владение техникой реферирования является показателем сформированности
умений зрелого чтения.
Таким образом, реферирование представляет собой эффективный способ
обучения чтению и дает возможность оперативно находить и обрабатывать
информацию по специальности.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ:
PRO ET CONTRA
Казанков Р. Ю.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Процес навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах має
багато особливостей: перевантаженість груп, замала кількість годин, виділених
на практичні заняття, недостатня оснащеність навчальних аудиторій
мультимедійними системами, й, last but not the least — різний мовний рівень
студентів. Згадані вище положення змушують замислитися над виходом із цієї
непростої ситуації, яка не повинна зашкодити якості навчального процесу.
Одним з можливих рішень у цьому контексті може стати запровадження
дистанційної форми навчання з використанням потенціалу системи Moodle.
Необхідно відразу підкреслити, що одностайну позицію з цієї проблеми
достатньо важко віднайти. Кожен з викладачів, задіяних у процесі навчання
іноземних студентів, може виокремити різні аспекти, що впливають на
позитивне чи негативне ставлення до цієї форми навчання. Однією з
найсуттєвіших пересторог дистанційної форми навчання є втрата
безпосереднього контакту зі студентами. Під час спілкування із кожним
студентом формується уявлення щодо особистих якостей, освітнього рівня й
потенціалу. Додатковим позитивним чинником є практика у застосуванні
англійської мови. Утім, з досвіду викладання іноземним студентам випливає,
що мовний фактор інколи стає чи не найбільшою проблемою у навчальному
процесі. Групи суттєво відрізняються рівнем мовної підготовки. Зазвичай вони
складаються з кількох англомовних студентів і загальної маси одногрупників,
які дуже часто не в змозі висловлюватися англійською мовою на достатньому
рівні. Утім, вони в переважній більшості здатні працювати з текстами.
Мовний бар’єр є одним з вирішальних чинників у запровадженні
дистанційної форми навчання. Розміщення певних текстових матеріалів з
відповідних тем робочої програми курсу, підкріплених великою кількістю
ілюстративного матеріалу, глосарієм, примітками та коментарями, дасть
можливість студентам осягнути потрібну інформацію. Підкріплення
теоретичних викладів практичними завданнями різної складності надасть змогу
перевірити рівень отриманих студентами знань. Важливим чинником в цьому
мають стати суворі обмеження під час виконання практичних завдань (у першу
чергу — часові). Чітко визначена кількість часу для виконання завдань має
спонукати студентів орієнтуватися на отриману теоретичну інформацію, не
залишаючи часу для додаткового пошуку відповідей. Наявність декількох типів
запитань дозволить повніше з’ясувати рівень опанування студентами як
теоретичного, так і практичного матеріалу, вміння аналізувати процеси та
явища та виокремлювати особливості відповідних подій. Успішному вивченню
та засвоєнню студентами матеріалу допомагають якісне науково-методичне
забезпечення (критерії оцінювання, методичні рекомендації для написання
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робіт, словник термінів, списки рекомендованої літератури тощо), ретельно
дібраний ілюстративний матеріал (мапи різних епох, фотографії історичних
діячів, культурних та інтелектуальних надбань), практичні та тестові завдання
декількох видів.
Суттєвим недоліком дистанційної форми навчання є формалізація знань
та неможливість висловлювати власну точку зору. Практичні завдання у формі
есе мало придатні для більшості іноземних студентів через складність
формулювання власних положень іноземною мовою. Альтернативою можуть
стати практичні завдання з пошуку інформації на англомовних інтернетресурсах (якісних та виконаних професійними вченими) та структурування
отриманих даних у вигляді порівняльних таблиць або мультимедійних
презентацій. Як приклад розглянемо дисципліну «Історія України та
української культури». Однією з форм практичних завдань у відповідному
дистанційному курсі є запитання, пов’язані із Інтернет Енциклопедію України,
створеною Канадським Інститутом Українських Студій (Internet Encyclopedia of
Ukraine by Canadian Institute of Ukrainian Studies). Без ознайомлення із певним
масивом інформації цього ресурсу неможливо виконати визначену кількість
завдань, що означатиме втрату балів студентами. Подібні завдання стимулюють
пошук необхідної інформації та ознайомлення з нею.
Підсумовуючи, ще раз наголосимо, що зазначена проблема
запровадження/не запровадження дистанційної форми навчання для іноземних
студентів є доволі дискусійною. Разом з тим, в умовах актуалізації
інтерактивних методик у навчальному процесі, варто й надалі намагатися
здійснювати пошук прийнятних засобів для підвищення рівня навчального
процесу іноземними мовами.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧEННЯ ФІЗИКИ
ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Плющай І.В.
Україна, Київ, Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Питання підготовки іноземних студентів до навчання в закладах вищої
освіти України висувають перед підготовчими відділеннями, що забезпечують
їхній стартовий рівень, певні вимоги до ефективної організації навчального
процесу. Вирішення цих питань стає можливим за умови розгляду поняття
наступності для підвищення якості підготовки іноземних студентів у
предметно-змістовому та мовному аспектах навчання.
Створення та впровадження в навчальний процес на підготовчих
відділеннях для іноземних студентів структурно-змістової моделі підготовки до
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навчання на перших курсах медико-біологічних закладів вищої освіти підвищує
ефективність інтеграції студентів у новий мовний та професійний простір.
Методичне обґрунтування та опис методичних одиниць цієї моделі необхідно
розглядати за умов забезпечення наступності у змісті, формах та методах
навчання з урахуванням зв’язків між навчальними процесами підготовчих
відділень, першими курсами закладів вищої освіти та особливостями
зарубіжних систем освіти країн, де здобували середню освіту студентиіноземці. Результатом створення та впровадження в навчальний процес такої
моделі буде когнітивно-комунікативна та мовна готовність іноземних студентів
до навчання в медико-біологічних університетах. Поняття наступності
навчання розглядається як послідовний та неперервний зв’язок, узгодженість
між системами навчання: зарубіжна система освіти — підготовче відділення —
базовий факультет. Встановлення зв’язків між елементами всередині однієї
системи (у нашому випадку — підготовчого відділення) належить до проблеми
міждисциплінарних зв’язків. Отже, наступність у цих умовах потребує
врахування зв’язків між навчальними процесами підготовчих відділень, перших
курсів базових факультетів, з одного боку, і особливостей зарубіжних систем
освіти країн, де навчалися іноземні студенти. Структурно-змістова модель
навчання випускника підготовчого відділення на основі такого підходу може
бути реалізована шляхом виконання таких етапів: аналіз зарубіжних систем
освіти; визначення початкового рівня знань студентів-іноземців, набутих у
різних національних системах освіти; аналіз типових навчальних програм
дисциплін перших курсів закладів вищої освіти певного напрямку навчання;
корекція програм дисциплін, що вивчаються на підготовчих відділеннях з
урахуванням взаємодії фізики та суміжних дисциплін; визначення обсягу знань
з фізики у структурно-змістовому та мовному аспектах; аналіз успішності
випускників підготовчих відділень на перших курсах закладів вищої освіти;
анкетування студентів з метою виявлення труднощів під час навчання на
перших курсах. Для розробки й реалізації структурно-змістової моделі
навчання студентів-іноземців необхідно розглянути чинники їх дидактичної
адаптації до умов нового середовища: мовний та методичний бар’єри у формах
та методах навчання; фонові показники (вік, стан здоров’я); відсутність знань
про нову систему навчання; самоорганізаційний чинник, що охоплює
пізнавальні, професійні, комунікаційно-організаційні вміння попереднього
досвіду навчання, індивідуальні психологічні особливості. Послідовне
виконання етапів формування моделі навчання студентів-іноземців з
урахуванням наступності у вивченні фізики та інших дисциплін сприятиме
цілісному формуванню професійно-мовленнєвих знань та їх готовності до
навчання в медичних закладах вищої освіти.
Список використаних джерел
1. Проскуркіна Я. І. Комунікативно-когнітивний аспект професійно-орієнтованого мовного
навчання іноземних студентів медичного профілю / Я. І. Проскуркіна // Педагогічні науки :
теорія, історія, інноваційні технології. — 2012. — Вип.4 (22). — С. 327–335.
50

АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ
Карцева М.Д.
Україна, Харків, Харківський національний економічний університет
імені С. Кузнеця
Зміна цілей мовної освіти, її методологічних основ призвела до формування міжкультурної парадигми сучасної мовної освіти як актуальної галузі
мовного й гуманітарного (міждисциплінарного) знання. Відчуваючи потужний
вплив філософських, культурологічних, етнологічних, соціологічних,
психологічних, педагогічних поглядів, вона все ж пропонує свій підхід до
розуміння предметної області освітнього простору, свої співвідношення частин
феномена культури як складного й суперечливого цілого, їх вагомість у
розгортанні мовної освіти, виробляє свій змістовно-концептуальний апарат,
методи й процедури дослідження, спрямовані на формування вторинної, а
згодом і полікультурної мовної особистості.
Відбувається перехід на новий методологічний підхід, адекватний
процесу становлення й розвитку особистості, здатної брати участь у
міжкультурній комунікації. В аспекті цього підходу метою навчання має
виступати не «навчання іноземної мови», а «реалізація міжкультурної
іншомовної освіти», змістом якої є не лише прагматичні знання, навички та
вміння, але й усебічний розвиток особистості засобами іноземної мови в
процесі взаємопов’язаного навчання мови та культури. Іноземна мова здатна
досягати більш важливої мети, ніж просто вміння спілкуватися. Вона
спроможна розвивати індивідуальність студента в діалозі культур – рідної та
іноземної, стати в такому діалозі засобом досягнення взаєморозуміння.
Інтеркультурна компетенція формується на рівні мислення, почуттів,
поведінки.
Особливе значення для розгляду сутності міжкультурної парадигми має
аналіз принципів формування полікультурної особистості у співвідношенні
ключових понять «культура – соціум – мова». Отже, соціолінгвістичну
складову освітньої моделі утворюють міжкультурний, когнітивний аспекти,
аспект мовного освітнього середовища та рівнева система оцінювання. Впливу
під-даються всі рівні, які складають структуру мовної особистості: вербальносемантичний, пов'язаний з володінням мовою спілкування (його фонетичного,
інтонаційного, лексичного, граматичного рівнів); когнітивний, що поєднується
з інтелектуальною сферою й формує «картину світу»; прагматичний,
сполучений з мотивами, установками, інтенціями особистості.
Міжкультурне навчання – освітньо-розвивальний процес. Когнітивний
аспект повинен зайняти в ньому відповідне місце. Засвоєння фактів іноземної
культури повинно бути підтримане не тільки лінгвістичними, а й операційними
когнітивними опорами. Опори реалізують когнітивний аспект іншомовного
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навчання в міжкультурній парадигмі, який буде втілюватися на рівні завдань і
вправ під час спільної діяльності викладача і студента.
Когнітивні вміння детермінуються людською природою того, хто навчається та його національною культурою. Оволодіння іноземною мовою та
культурою недосяжне без перебудови або вдосконалення особистісної
технології мислення, змін у свідомості студента, формування та розвитку
операційної компетенції. Компетентний учасник міжкультурної комунікації
повинен володіти когнітивною гнучкістю.
Культура мислення, засоби розумової діяльності мають як національні,
так і загальнолюдські методологічні характеристики, що реалізуються
в розумових діях, пізнавальних процедурах. Такі процедури використовуються
в будь-яких ситуаціях розумової діяльності та можуть складати операційну
основу методичної системи завдань, вправ у навчанні й міжкультурному
спілкуванні відповідно до конкретного етапу особистісного й іншомовного
розвитку.
Дидактично не менш важливим є постулат про «спеціалізованість» знань
культури залежно від конкретних інтересів тієї чи іншої людини, групи людей,
що слід, мабуть, пов'язувати з поняттям субкультури, актуальною для тієї чи
іншої частини мовної та культурної спільноти [2]. Ми можемо інтерпретувати
це твердження як необхідність урахування професійних інтересів студентів
(субкультурне спілкування), оскільки комплект професійних знань, досягнення
конкретної науки є також елементами культури. Тому іншомовна
комунікативна компетенція як інтегративне утворення особистості
розглядається в контексті професійної діяльності та включає роботу з
формування культури професійного мислення.
У педагогічній моделі навчання іншомовної спеціальної концептуальної
сфери відбуваються сприйняття та актуалізація професійних знань, вмінь і
навичок, формування спеціальних мотивів, що утворюють зміст, розвиток
фахово необхідних якостей, професійного мислення, емоційно-вольової
регуляції реалізації компетенції. Організаційно-технологічним забезпеченням
цієї моделі є когнітивно-лінгвокультурологічні комплекси, що уможливлять
когнітивно-лінгвокультурологічне переосмислення й реорганізацію світу
особистості та слугуватиме змістовною базою для її становлення як суб'єкта
міжкультурної комунікації. Навчальною одиницею такого комплексу має бути
інтегрована одиниця змісту, що забезпечує предметно-змістовну складову для
формування концептуальних, прагматичних, соціо- і лінгвокультурологічних та
інших
аспектів
міжкультурно-комунікативної
компетенції
суб'єкта
міжкультурної комунікаціі [1:155].
Таким чином, навчання іноземних мов у контексті міжкультурної
парадигми є перспективним напрямком, що має великий особистіснорозвивальний потенціал, який дозволяє сформувати у студентів здатність і
готовність до здійснення різних видів мовленнєворозумової діяльності з
представниками інших лінгвосоціумів та лінгвокультур.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Коваленко И.Б.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Сегодня в нашей стране происходит становление системы образования,
ориентированной на интеграцию в мировое информационно-образовательное
пространство. Использование современных информационных технологий
в учебном процессе является одним из важнейших приоритетов
образовательной политики.
Наряду с традиционными способами преподавания учебных дисциплин,
новые компьютерные образовательные технологии все активнее используются
и на этапе довузовской подготовки иностранных студентов. Этот процесс
сопровождается изменениями в организации процесса обучения студентовиностранцев, изменениями способа подачи им учебного материала.
Новые информационные технологии могут быть применены
преподавателем практически на всех этапах учебного процесса: при подготовке
теоретического материала, при создании информационно-методического
обеспечения, при разработке демонстрационных материалов для занятия, при
проверке знаний студентов, для организации самостоятельной работы
студентов, для сбора и анализа статистики успеваемости.
Рассмотрим основные варианты применения средств электронного
обучения на этапе довузовской подготовки студентов-иностранцев, которые
уже прочно стали или могут стать в дальнейшем неотъемлемой частью
учебного процесса.
Одним из эффективных средств внедрения электронного содержания
в процесс обучения являются интерактивные доски. С помощью интерактивной
доски можно применять учебные материалы, обучающие и проверочные
упражнения и задания, иллюстративный материал, аудио-, видеоматериалы.
Использование интерактивной доски помогает решать проблемы, связанные
с увеличением объема информации, дает возможность делать занятия более
интересными, динамичными. Таким образом преподаватель активизирует
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учебный процесс, у него появляется возможность наглядно представить любую
информацию, не только в статическом виде, но и в динамическом. Это
особенно важно в связи с тем, что на этапе подготовительного обучения у
иностранных студентов наглядно-образное мышление преобладает над
абстрактно-логическим.
Однако, помимо технической оснащенности аудиторий, нужны
образовательные платформы, позволяющие на новом уровне организовать и
самостоятельную работу иностранных студентов. Это становится возможным
при условии внедрения в традиционный учебный процесс дистанционных
образовательных технологий. В этой связи речь идет не о дистанционном
обучении, в противовес очному обучению, а о возможности включения в
учебный процесс дистанционных образовательных технологий.
Программным обеспечением, где эти технологии реализуются, является
свободно распространяемая система построения образовательного контента
Moodle, которая обладает широким спектром возможностей как для
преподавателей, так и для студентов.
С помощью этой программы возможно размещение качественной
информации образовательного характера. Она позволяет создавать учебные
курсы, оснащенные мультимедийными средствами, и обеспечить несложный
доступ к этой информации. Это, естественно, не освобождает студента от
посещения занятия, но поможет закрепить знания, приобретенные в учебной
аудитории, повторить пройденный материал. Бытует мнение, что это ничем не
отличается от обычного чтения учебника. Но это совсем не так. Дело в том, что
темы занятий в системе Moodle насыщены различными элементами
интерактива. То есть, помимо традиционной текстовой информации
предполагается использование всех средств мультимедиа: анимации, видео,
звука и цвета. Это обеспечивает наглядность преподаваемого материала и
позволяет задействовать большинство механизмов восприятия информации.
Кроме этого, важна оперативность предоставления информации. В
традиционном обучении источником информации является книга, цикл
обновления которой занимает месяцы, а иногда и годы. Сегодня существует
целый ряд динамично развивающихся наук, в которых информация устаревает
уже к моменту издания пособий. Интернет позволяет обновлять любую
информацию и обеспечивать доступ к ней в течение минут.
Новые компьютерные технологии предоставляют больший диапазон
возможностей, поэтому позволяют более гибко организовать учебный процесс.
У преподавателя появилась возможность учитывать разный уровень
подготовки, успеваемости иностранных студентов в различных учебных
группах и соответственно с этим корректировать учебный материал.
Кроме того, электронные технологии лучше соответствуют менталитету
современной молодежи, для которой сеть Интернет практически стала «второй
реальностью». При этом преподаватель прочно занимает место грамотного
руководителя студента, и именно в таком качестве он имеет возможность
значительно повысить эффективность обучения. «Скажи мне — и я забуду;
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покажи мне — и я запомню; вовлеки меня — и я научусь», — гласит китайская
пословица.
Активное применение компьютерных технологий в процессе обучения
иностранных студентов повышает качество усвоения ими учебной
информации, делает процесс обучения более результативным и продуктивным,
обеспечивает рост мотивации к получению знаний.

SYSTEM OF EXERCISES FOR GAINING
COMMUNICATIVE COMPETENCE
Kozka I.K., Bogun M.V.
Ukraine, Kharkiv, Kharkiv National Medical University
Communicative competence is aimed at mastering an authentic language. But
what determines this process? It is the input that a course-book contains. And this
input “should foster meaningful communicative use of the language in appropriate
contexts” [3:78]. In a course-book design we should anticipate the learners' needs and
match them with a course-book content. Speaking maybe is the most crucial of all
four tips of speech activities and many if not most our learners are primarily
interested in acquiring the ability to speak. Designing a language course-book has
several components and one of them deals with the materials: “For a teacher
designing a course, materials development means creating, choosing or adapting and
organizing materials and activities so that students can achieve the objectives that will
help them reach the goals of the course” [3:150]. There are certain types of tasks that
efficient teachers should rely on. This should include learner-oriented activities, gap
filling and problem solving. According to K. Bailey, activities “involving information
gaps can be used at all levels of instruction to create communicative needs and
motivate interaction’’ [1:129]. Sometimes the lessons are overwhelmed with rote,
mechanical drills that center mainly on a form. We do not reject the importance of
drills, especially at the beginner level, but what is important is a meaningful practice:
“...it appears that contextualized, appropriate, meaningful communication in the
second language seems to be the best possible practice the second language learner
could engage in” [3:77].
S.J. Nikolayeva, O.B. Bigych, S.V. Haponova, O.P. Petraschuk, N.K.
Skliarenko and other Ukrainian methodologists distinguish three types of exercises
according to the principle of communicativity: communicative (or speech) tasks,
relatively-communicative (or relatively-speech) tasks and non-communicative (or
language) tasks [1: 66]. In communicative activities a learner realizes the speech act
in a foreign language he/she is acquiring. The main characteristics of relativelyspeech tasks is the presence of a speech instruction and real-life situation. In noncommunicative tasks the focus is only on the form [1: 67].
We suggest the following basic three-typed system of exercises for medical
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students of the intermediate level in dealing with the topic “Surgery”. Our objective is
to prepare students for different dialogic and monologic activities in which different
social roles and partners are involved (a nurse, a porter, surgeon-trainees, etc).
Non-communicative tasks are:
Task I. Make up questions using the given words (patient’s questions to the
nurse before the operation of appendectomy): 1. Will / anesthetic / act? 2. Do / give
patients / pain relief? 3. Have I / a scar? 4. Have I / sign / the consent form? 5. How /
I feel / after the operation? 6. Who / show me to the theater? 7. How / the procedure /
call?
Task II. Fill in the gaps. The verbs are given. Your task is to write down the
nouns.
The column of verbs includes: assess, incise, cut, grip, insert, assist, involve,
operate, heal, prevent, bleed, clamp and drape. The answers are: assessment,
incision, cutting/cut, gripping/grip, insertion, assistance, involvement, operation,
healing, prevention, bleeding, clamp and drapery.
Relatively-speech tasks are:
Task III. Listen to the nurse talking to a patient before her operation and tick
the things the patient is worried about: his clothes and money, test results,
hysterectomy, laparotomy, dermatoplasty, colostomy, endoscopy, thoracocentesis,
vasectomy, cystoscopy, oesophagostomy, scarring, pain during and after the
operation, MRSA, having the wrong operation done, etc.
Task IV. Ask the nurse to explain to the patient what a surgeon is going to do in
a real-life operation step by step using the given pictures and expressions.
Task V. Using a dictionary try to clarify what these devices and instruments are
used for: drapes, forceps, swab, retractors, scalpel, clamp, suction, diathermy plates,
staples, etc. and use them describing a surgeon’s work.
Communicative tasks are:
Task VI. Someone you love is near death from his condition and the only
procedure that could save him is appendectomy. Try to persuade him that this
operation is safe.
Task VII. You and student A are student trainees in a medical clinic. Call
student A and tell him about the patient who is afraid of appendectomy and worries a
lot. Then listen to student A’s piece of advice.
Task VIII. After the accident a 47-year-woman fell into a coma. Her husband
wants the doctor to remove her feeding tube. But her children are against such a
decision. Discuss the situation.
Task IX. You and your group mate are surgeon trainees in a medical clinic.
Describe the patient’s medical history and suggested diagnosis to her and conclude
which surgical procedure is needed.
The following conclusion can be drawn from the present study that this system
of exercises can be used effectively while working on the topic ’’Surgery’’ with
medical students.
This research will serve as a base for future studies concerning task and coursebook design for a student medical community.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Комарова В.Л., Нечипоренко С.С., Сухова И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Один из важнейших аспектов преподавания русского языка
иностранцам — организация самостоятельной работы, формирование умений и
навыков самостоятельной деятельности у студентов.
Следует учитывать следующие факторы:
а) степень сформированности умений и навыков самостоятельной работы
с текстом на родном языке студента, которая зависит от традиционной системы
обучения в его стране, от образовательного, интеллектуального и культурного
уровня студентов;
б) возрастные и индивидуальные психологические факторы:
темперамент, особенности памяти, мышления, внимания, восприятия и прочее.
Различаются умения, которые «служат средством обучения чтению», а
также «умения целевые». Последние являются определяющими и формируются
или корректируются под непосредственным руководством преподавателя.
Прежде всего, читающий должен четко понять содержание текста, чтобы
потом выполнить более конкретную задачу: определить тему текста, разделить
его на смысловые отрезки, поставить вопросы, составить план, определить
основную мысль и пр. Целевые установки даются преподавателем в процессе
аудиторных занятий, предтекстовыми или послетекстовыми заданиями,
данными для самостоятельной работы в учебнике (пособии).
Понимание содержания текста является предваряющим условием
усвоения его, т.е. запоминания его содержания, отдельных частей,
грамматических конструкций, оперирования ими в речевой практике.
Необходимо также иметь представление о структуре текста и о
различных его типах. В пособиях по научному стилю речи, используемых на
подготовительных факультетах, представлены в основном тексты
описательного характера. В основе описания лежит понятие о предмете,
явлении и его признаках, их характеристика. Не вводя понятия типа текста, мы
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обращаем внимание студентов на его особенности.
В ходе первичного чтения студент может уточнить по словарю значение
слов, выражений, определить основное содержание. Для этого важно выделить
смысловые опорные слова в каждом предложении, которые несут основную
информацию.
При повторном чтении, анализируя структуру текста, студенты
разбивают текст на смысловые отрезки, опираясь на абзацы, выделяют
смысловые вехи и т.д. После определения, о чем говорится в каждой смысловой
части (абзаце), студентам не составляет трудности оформить план. Соотнеся
название текста с тем, о чем говорится в каждом абзаце, студенты могут
определить абзац (часть, отрезок), который выражает основную мысль текста.
Показателем понимания студентом содержания текста является его
воспроизведение, которое может быть полным (пересказ текста) или частичным
(ответ на вопросы, определение основной мысли текста и т.п.).
Для воспроизведения текста студент может использовать план,
отобранные из текста основные лексико-грамматические единицы, вопросы,
данные после текста, свои рабочие записи.
Часто от студента требуется высказать собственные суждения по
затронутым в тексте проблемам и вопросам, дать собственный пример или
провести параллель с известным (рассказ по аналогии). Такой вид работы
является завершающим и возможен лишь в том случае, если студент полностью
усвоил содержание текста.
В результате такой работы сначала в аудитории с помощью
преподавателя, потом с постепенным предоставлением самостоятельности
студентам через систему заданий, специально подготовленных материалов и
методических указаний, ускоряется процесс выработки умений и навыков
речевой деятельности, в частности чтения, повышается эффективность
обучения,
стимулируется
познавательная
деятельность
студентов,
направленная на самостоятельное совершенствование в изучении русского
языка.

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ВИДІВ
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Корольова О.В.
Україна, Харків, Український державний університет
залізничного транспорту
На підготовчому факультеті вивчення наукового мовлення відбувається
не тільки на заняттях з української / російської мови, а й на заняттях зі
спеціальних предметів. Мета навчання — навчити студентів слухати лекції,
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записувати їх, виступати на семінарах, відповідати на питання, читати
спеціальну літературу.
Слухання, писання, говоріння, читання — саме в такому порядку, на наш
погляд, слід розмістити види мовленнєвої діяльності за їхньою значущістю на
заняттях з наукового стилю мовлення. Визначаючи методичні прийоми
розвитку у студентів-іноземців слухання, писання як видів мовленнєвої
діяльності, потрібно звертатися до тих механізмів розумового процесу, що
будуть задіяні: короткочасна, або оперативна пам'ять, довгочасна пам'ять.
Короткочасна пам'ять утримує інформацію, яку ми сприймаємо на слух,
до кінця звучання. Розвиток короткочасної пам'яті у слуханні-писанні слід
починати зі сприйняття окремих слів, речень і мікротекстів на слух. Викладач
читає окремі слова, студенти повторюють, пишуть, відтворюють. За цією ж
схемою проводиться робота зі словосполученнями та реченнями.
Довгочасна пам'ять зберігає типові синтаксичні схеми й великий обсяг
лексичних одиниць, згрупованих за різними принципами. Методичні прийоми
розвитку довгочасної пам'яті пов'язані з організацією й частою повторюваністю
досліджуваної інформації, а отже, і обслуговуючих її конструкцій. На цьому
етапі необхідна спільна, добре скоординована робота викладача-мовника й
викладача-предметника, що дає максимальну повторюваність лексичних
одиниць і конструкцій наукового стилю мовлення. Але цього недостатньо. Щоб
розуміти наукову мову, потрібно володіти термінологією. Обсяг і
різноманітність наукової лексики для студента, який вивчає мову не так давно,
величезний. Спосіб семантизації нової інформації може допомогти в її
запам'ятовуванні й накопиченні. Викладач визначає способи семантізаціі. Це
може бути групування слів за понятійними категоріями.
Методисти і психологи визнають слухання одним із найскладніших видів
мовленнєвої діяльності, тому що воно супроводжується напруженою роботою
пам'яті і складною розумовою діяльністю. Цілеспрямована й скоординована
робота викладачів з мови і спеціальних предметів може сприяти формуванню
вміння слухати й розуміти, що допоможе іноземному студентові швидше
адаптуватися до умов навчання у ВНЗ.

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ТРАНСІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Кучеренко О.Ф.
Україна, Харків, Харківський національний університет
будівництва та архітектури
Для іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в Україні, украй
важливим постає навчання української мови та української культури.
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Проте в різних сферах життя українського суспільства, у побуті іноземні
студенти повсякчас стикаються з тим, що пріоритетною в нашій державі
продовжує залишатися російська мова. І як наслідок такої мовної ситуації в
трансінформаційному суспільстві у іноземних слухачів, які навчаються в нашій
державі, виникають численні проблеми, що стосуються як їхньої нагальної
необхідності всебічного активного опанування усною та писемною формами
саме українського мовлення (науковий стиль мовлення з відповідними
підстилями, офіційно-діловий стиль також представлений певними підстилями
та розмовний з усіма жанровими особливостями кожного зі згаданих
функціональних різновидів української мови), так і практичною потребою
спілкування російською мовою в Україні.
Така досить тривала несприятлива мовна ситуація в Україні негативно
впливає тільки на відповідний рівень опанування іноземними студентами
української: мовні системи української та російської мов різні, спостерігається
плутанина і у граматичних категоріях, і в лексичному складі при паралельному
вивченні цих мов.
Національна мова, як і національна культура, повинні стати органічним
підґрунтям освіти іноземних студентів, треба формувати та розвивати їхні
знання в галузі української культури. Проте культура великих міст України,
зокрема Харкова, залишається російськомовною, а значить, не відбувається
належним чином опановування системи українських національних цінностей.
Окрім того, протягом усього часу навчання необхідно постійно брати до
уваги те, що іноземні студенти володіють національними мовами,
представляють певні національні культури та традиції, усотувані ними з
дитинства. Сформовані мовні та культурні знання іноземних студентів досить
часто не перетинаються з українською ментальною культурою, оскільки мають
багато відмінностей. І на це повсякчас треба звертати увагу на заняттях з
іноземними громадянами.
У сучасній світовій трансінформаційній спільноті досить чітко
спостерігаються, з одного боку, тенденції відмови від національних традицій і
самобутності у зв’язку з явищами глобалізації, а з іншого, – заглиблення у
виключно національно-культурний простір. Під час навчання іноземних
громадян в Україні потрібно обов’язково враховувати зазначені явища.
Суттєвими моментами для успішного навчання іноземних студентів в
Україні, якими не можна зневажати, постають зниження загального
культурного рівня, переважання матеріальних цінностей у міжнародному
трансінформаційному суспільстві.
Отже, підсумовуючи, важливо зазначити, що під час навчання в Україні
необхідно, на нашу думку, повсякчас виборювати сучасний світовий рівень
української культури, здійснювати модернізацію як української ментальності,
так і тих національних ментальностей, що представляють іноземні студенти.
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ЯВИЩА ВАРІАНТНОЇ АКЦЕНТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Лагута Т.М., Вержанська О.М.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Формування слухо-вимовних навичок є необхідною передумовою
оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності. Стійкі слухо-вимовні навички
забезпечують необхідний для мовленнєвої комунікації рівень вимови,
прискорює процес сприйняття й розуміння під час читання, сприяє
правильному відтворенню слів на письмі. Під час оволодіння українською
вимовою іноземні студенти мають засвоїти систему фонем, їхні диференційні
ознаки й опозиції, закономірності ритміки й акцентуації, інтонаційну систему.
Український наголос є одним із найважливіших компонентів звукової
структури слова. Це складне явище пов’язане не тільки з фонетичним, але й з
морфологічним і лексичним аспектами. Його засвоєння вимагає старанної
копіткої роботи як від викладача, так і від студента.
Будь-яке слово мови ми сприймаємо як наповнене значенням лише в
єдності його фонемного складу й наголосу. Тому всіляке порушення місця
наголосу спричиняє ускладнення розуміння значення слова або призводить до
неправильного розуміння, коли одне слово співрозмовник приймає за інше, що
є фонологічною помилкою. Аби уникнути цих помилок слід знати тенденції та
основні правила, що визначають місце словесного наголосу. Правильність
наголошування є однією з ознак культури мовлення.
При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше
труднощів, ніж у формуванні лексики. Пояснюється це різними чинниками:
строкатістю наголошування в різних говорах української мови,
необґрунтованим перенесенням діалектних наголосів у літературну мову,
впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської, надуживанням
поетичними вільностями (відступи від норм, зумовлені стилістичними або
ритмомелодичними міркуваннями), мовною безграмотністю.
Учення про наголос в українській мові має свою історію. Перші
акцентовані пам’ятки у східних слов’ян припадають на XIV ст. Проте
систематично й послідовно ставляться наголоси на кожному слові в
українських пам’ятках тільки з другої половини XVI до кінця XVIII ст. Явища
наголошування слів, що позначають терміном «просодія», простежуються у
стародавніх українських граматиках (Л. Зизанія 1596 р., М. Смотрицького
1619 р., І. Ужевича 1643 р., О. Павловського 1818 р.). У граматичних працях
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першої половини XIX ст. терміну «наголос» відповідає «слогоудареніє»
(«просодія»), в інших джерелах цього періоду — «голосовдар» і «гласовдар».
Лише в пізніших посібниках і підручниках (з другої половини XIX ст.)
починається поширення терміна «наголос». Наголосові відповідає термін
«акцент», що походить з латинської мови. Звідси виникла й назва науки про
наголос – акцентологія, що зародилася наприкінці XIX ст., а сам термін
«акцентологія» вперше до наукового вжитку увів Р.Ф. Брандт. Значний внесок
у розвиток української акцентології зробив Л.А. Булаховський, ще у 20-их
роках XX ст. опублікувавши цінні розвідки з історії українського наголосу,
наприклад, «Український літературний наголос (характеристика норми)».
Основи наукового вивчення наголосу української мови були закладені у працях
О.О. Потебні. Активне наукове дослідження українського наголосу в різних
аспектах почалося з другої половини XX ст. Цінними є праці таких науковців,
як З.М. Веселовська, В.Г. Скляренко, В.М. Винницький, В.М. Русанівський,
Н.Ф. Клименко, М.І. Погрібний та ін. Сучасні дослідники (Н.І. Тоцька,
А.О. Білецький, С.І. Головащук, М.І. Пентилюк, М.Я. Плющ, С.О. Караман та
ін.) також порушують проблеми, присвячені характеристиці закономірностей
українського акцентування.
Попри вагомі дослідження українського наголошування в останні
десятиріччя, завдання сформулювати правила визначення місця наголосу
у слові залишається актуальним і сьогодні його реалізація передбачає вивчення
ролі наголосу у структурі мови. Залишаються дискусійними питання принципів
дослідження словесного наголосу, кваліфікації рухомого/ нерухомого наголосу,
вимушеного наголосу, явища варіантної акцентуації. Сучасна акцентна система
української
мови
сформувалася
внаслідок
історичного
розвитку
праслов’янської акцентної системи, яка з початку свого виникнення
розвивалася на основі фонетичного принципу. Суть цієї концепції зводиться до
встановлення первісних складових інтонацій — акутової (висхідної) і
циркумфлексової (спадної). У сучасній акцентології домінує морфологічний
принцип — основну увагу приділяють морфемі, унаслідок чого аналізують
лексико-граматичні розряди слів. Наголос уже не виступає засобом оформлення
звукового потоку, а служить для диференціації лексичного значення слів.
Явище варіантної акцентуації досить поширене і властиве українській
мові (завжди, помилка, алфавіт, апостроф, байдуже, беззахисний, висіти,
весняний, договір, доповідач, допоміжний, зокрема, картопляний, мабуть,
усмішка тощо). До питання подвійного наголошування слів різних лексикограматичних розрядів зверталися З. Веселовська [1], В. Винницький [2],
З. Комарова [5], Б. Пристай [7], М. Сачко [8] та інші.
Зоя Комарова [5] стверджує, що у живому мовленні постійно
відбуваються акцентуаційні процеси, що спричиняють заміну чи витіснення
одних наголосів іншими, виділення з-поміж них основного та його
кодифікацію. На відміну від непохідних прикметників, кількість похідних, що
функціонують в українській мові з подвійним наголосом, порівняно велика.
Для непохідних словоформ кореневе наголошення є первинним, тому згідно з
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сучасними літературними нормами вважається допустимим, а рекомендованим
– флексійна акцентуація. Варіантне наголошення похідних прикметників, за
висновком дослідниці, залежить від наявності того чи іншого суфікса.
Здебільшого це прикметникові утворення з суфіксами -ов-, -н-, -ан-, -ськ- (-зьк, цьк-), -ев-, -ав-, -ив-, -аст-, -ист-, -лив-, -еньк-. Прикметники на -овий, -ний,
-аний (-яний) уживаються з подвійним коренево-суфіксальним, суфіксальнофлексійним або коренево-флексійним наголосом. Похідні прикметникові
словоформи з суфіксами -лив-,-аст-, -ист-, -ев-, -ав-, -ив-, -зьк- (-цьк-) ніколи не
виступають з акцентованою флексією, для них характерним є кореневосуфіксальний тип наголошення [5].
Щодо способів запам’ятовування наголосів у словах називають такі:
багаторазове проговорювання слів із правильним наголосом, прописування цих
слів з яскравим виділенням наголошеної літери, використання карток, на яких з
одного боку буде слово без наголосу, з іншого — слово з наголосом; частіше
використовувати проблемні слова в мовленні; придумувати римовані вислови;
шукати власні аналогії тощо.
Перспективними вважаємо дослідження явищ варіантної акцентуації в
українській мові та укладання словника-довідника з варіативного наголошення
в українській мові для іноземних студентів.
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К ВОПРОСУ ОТБОРА И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОСОБИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Лазор Н.В., Ромащенко Н.В.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Современная интеграция Украины в мировую систему образования
усиливает её роль и ответственность за подготовку специалистов из
зарубежных стран. Согласно статистическим данным, медицина традиционно
считается
наиболее
популярным
у
иностранцев
направлением
профессионального обучения. Повышение эффективности и качества обучения
иностранных студентов медицинского профиля связано с созданием учебных
пособий нового поколения. Авторами статьи подготовлено и издано учебное
пособие «Язык медицины. Практикум по русскому языку для начинающих»,
которое соответствует требованиям программы по русскому для иностранных
студентов-медиков 2 курса «Язык профессиональной направленности» и
ориентировано на иностранных студентов с английским языком обучения.
Все установки к упражнениям даны на двух языках: русском и
английском.
Вся новая медицинская терминология вводится с переводом на
английский язык. Учебное пособие является одновременно рабочей тетрадью,
что предполагает усвоение учебного материала под руководством
преподавателя одновременно с выполнением упражнений в рабочей тетради.
Пособие состоит из 10 уроков, которые отражают основные учебные и
разговорные темы, связанные с учебно-профессиональной деятельностью
студента-медика:
1. Общее строение тела человека. Самочувствие и общие жалобы.
2. Скелет. Внутренние органы. Симптомы.
3. Системы организма. Виды и группы заболеваний.
4. Медицинские специальности. На приёме у врача.
5. Сердечно-сосудистая система. Заболевания сердечно-сосудистой
системы.
6. Дыхательная (респираторная) система. Заболевания дыхательной
системы.
7. Пищеварительная система. Заболевания пищеварительной системы.
8. Инфекционные заболевания.
9. Группы лекарственных средств. Медицинские инструменты.
10. Контрольные тесты и задания.
Созданию пособия предшествовала тщательная работа по отбору и
организации материала, подлежащего усвоению в процессе обучения.
При отборе грамматического материала мы опирались на знания,
полученные студентами на 1-ом курсе. Отбор лексического материала,
большую часть которого составила медицинская терминология,
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производился с учетом наибольшей употребительности лексических единиц
в будущей учебно-профессиональной деятельности обучаемых.
Презентация
языкового
материала
для
формирования
коммуникативных навыков и умений будущего врача потребовала его
специальной организации. В рамках каждой из указанных выше тем были
отобраны типичные ситуации, формирующие навыки и умения устного
общения с пациентами, навыки понимания и языковой реакции на
разговорную речь больного, а также умение записывать полученную от
больного информацию в медицинскую карту. Так, например, для темы «На
приёме у врача» типичными являются ситуации, когда врач (во время
осмотра) даёт команды пациенту, делает рекомендации и назначения,
сообщает пациенту о необходимости проведения тех или иных
лабораторных и инструментальных исследований. Следующим этапом
отбора языкового материала является текстуализация типичных
коммуникативных ситуаций, основными путями которой являются:
а) воспроизведение речи носителей языка (диалог врач – больной,
преподаватель – студент); б) подбор текстов из учебников, соответствующих
теме занятия; в) самостоятельное составление текстов (диалог-расспрос
больного по заданной тематике, монолог-описание указанного заболевания
(по данному в уроке образцу, с опорой на данную схему или таблицу) с
указанием симптомов, возможных причин заболевания, его лечения,
описание назначения лекарственных препаратов и методов их приема).
Таким образом, качественная профессионально-коммуникативная
подготовка иностранных студентов-медиков способствует повышению
рейтинговых позиций украинского высшего профессионального образования
в мировом образовательном пространстве.

INNOVATIVE COMPONENTS OF LANGUAGE TRAINING FOR FOREIGN
STUDENTS IN THE MODERN UNIVERSITY
Olena Litvinova
Ukraine, Kharkiv, National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute
«Humans have an insatiable appetite for understanding and for meaning. It is,
in no small part, what makes us human» [1], said Drew Gilpin Faust, president of
Harvard University, in his speech «The Role of the University in a Changing World».
It was to satisfy this appetite that the universities were created in their time for, and
they have not lost this role to this day. At the current stage of the development of the
world community, the role of universities has become comprehensive, now the
university is either a source of knowledge, a participant in research and innovation,
and a key figure in the processes of internationalization and globalization.
65

One of the components of the globalization process in universities is student
mobility. According to the Ministry of Education and Science of Ukraine in 20152016 academic year more than 63 000 foreign students were studying in Ukraine, of
which 31.8% studied in Russian. To increase the number of foreign students,
universities need to constantly improve the level of providing their services, among
which an important factor is the level of language training. The language laboratories
have become a thing of the past, new methods of teaching the language come to
replace the outdated methods: computers, projectors, interactive whiteboards. At
present, when teaching Russian as a foreign language, the most promising, in our
opinion, are the directions combining traditional methods with innovative
components. Among the most popular innovative components are:
1) multimedia technologies. Thanks to multimedia technologies, it is possible
to educate students more efficiently by means of:
- closer interaction of the teacher and student and students with each other as a
result of the tasks on the interactive whiteboard
- usage of all types of memory — auditory, visual, motor, imaginative
- motivation for creative activity in lessons and improvisation
- improving the perception of grammatical material through diagrams, tables,
drawings;
2) discussion and presentation at the lessons. Thanks to discussions and
presentations, the communicative competence of students is improved, and the
feeling of discomfort is reduced when it is necessary to communicate in a non-native
language in everyday life;
3) gaming techniques in the learning process. As teaching experience shows,
language games are just as necessary as other means of teaching. It can be games
using handouts like lotto and board games with chips, visual aids, and quests,
quizzes, group competitions. The game element helps students to relax and apply
their language skills to adequately respond to the unscheduled situation in the game;
4) use of social networks as an additional teaching tool. The current generation
of students is the so-called generation Z, that is, a digital generation that has been
familiar with digital technologies and using them since birth. This fact can be used
for educational purposes. So, for example, it is advisable to create thematic groups in
WhatsApp or Facebook, invite students there and regularly post information, tasks,
and tests in the groups to repeat the lessons learned in the lessons. You can also
periodically create a group discussion of interesting topics that will improve the
written skills of students and will promote the application of grammar rules in
practice in the process of correspondence.
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АСПЕКТНО-КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Мазурок И.Л.
Украина, Одесса, Одесский национальный университет
имени И.И. Мечникова
На подготовительном отделении Одесского национального университета
имени И.И. Мечникова в базовом курсе русского языка как иностранного
выделен аспект «Развитие речи».
В соответствии с программой данный аспект начинается после вводнофонетического курса, когда студенты уже владеют определённым запасом
лексики и грамматики. Урок представляет собой комплекс учебных заданий,
формирующих речевые навыки и вырабатывающих умения пользоваться этими
навыками в свободной речи. Выстроенные определённым образом задания
направлены на отработку правильного произношения, интонации, ритма,
ударения; тренировку оперативной памяти; тренировку восприятия на слух
связного текста; тренировку спонтанной речи в диалогах; формирование
навыков письменной речи.
В соответствии с учением о четырёх видах учебной деятельности, каждый
вид отрабатывается отдельно; контролируются умения данного вида и, наконец,
сочетаются все четыре вида РД. В данном случае приоритетными являются
чтение и особенно аудирование, на долю которого приходится большая часть
времени речевого общения человека [4: 25]. Так как все виды РД имеют общие
звенья речевого механизма, задача овладения одним видом на базе другого
существенно облегчается [3: 55].
Одна из функций преподавателя — побуждать учащихся к учебным
действиям. Определённым образом организуя учебный процесс — через
постановку вопросов, формулировку заданий, создание ситуаций общения и
т.д., преподаватель стимулирует учащихся совершать речевые действия,
способные вызвать выполнение необходимого речевого навыка [1: 341].
Учебные задания организованы следующим образом:
• Тренировка оперативной памяти по методу «снежный ком» с
предварительным объяснением незнакомых слов.
• Восприятие текста на слух. Присутствуют традиционные предтекстовые,
притекстовые и послетекстовые задания.
• Реплики-ассоциации.
• Повторение, закрепление некоторых лексико-грамматических явлений
текста, на которые следует обратить особое внимание.
• Расширение лексического запаса, умение строить предложение и, как в
данном случае, выражать уверенность в своих словах. Например:
◦ Хорошая погода → сегодня хорошая погода. Я знаю, что я говорю.
◦ Добрый человек → ты добрый человек. Я знаю, что я говорю.
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• Слова типа «прав», «устал», «рад», «готов» и др., не вызывающие

трудности при использовании в речи, а также подстановочные
упражнения для их отработки:
◦
Я _______________ видеть вас.
◦
Сейчас урок, и я _______________ работать, ...
◦
— Почему ты не читаешь текст? — Я _______________ .
◦
— Сегодня хорошая погода. — Да, ты _______________.
•
Творческие задания, закрепляющие материал урока. Например:
◦ Какие слова из данной таблицы можно вставить в текст урока?
◦ Какие слова можно использовать вместо выделенного в тексте
глагола?
◦ Прокомментируйте рисунки.
◦ Составьте диалоги из данных реплик и др. [2: 12, 29, 58]
Таким образом, в ходе урока по развитию речи происходит формирование
следующих видов компетенции обучаемых — речевая (навыки и умения
строить речь по правилам) и коммуникативная (перенос приобретённых
навыков и умений в свободное общение) на базе понимания и знания языка, т.
е. на базе языковой компетенции.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИКИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ПО РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Мелихов В.Г.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина,
Мелихов К.В.
Украина, Харьков, Харьковская государственная академия
физической культуры
В 2017-2018 учебном году на кафедре языковой подготовки ХНУ им.
В.Н. Каразина был включен в учебный процесс «Практикум по курсу
«Профессиональные диалоги «Врач – пациент»» для иностранных студентов68

медиков (англоязычная форма обучения) (авторы — Т.Н. Алексеенко,
Л.И. Васецкая) [1].
Это учебное пособие состоит из диалогов на русском языке по 7 темам
профильной дисциплины (пропедевтика внутренних болезней) и предназначено
для учебно-профессиональной сферы общения на клинических кафедрах
медицинского факультета, а также на практике в клиниках и больницах города.
Специфической чертой пособия является изложение материала в форме
диалогов — профессиональных расспросов, четко и конкретно
регламентирующих общение врача с пациентом.
Пособие по сути двуязычно и содержит упражнения для обратного
перевода с английского языка на русский, что позволяет активизировать знание
медицинской терминологии, присущей обоим языкам, не только учащимся, но
и преподавателям клинических кафедр.
Пособие невелико по объему, что облегчило статистический анализ его
лексики. Создание лексического минимума на основе частотного анализа
позволило определить специфику лексического состава языка медицины в
своеобразном преломлении функции общения врача с пациентом.
В результате полного частотного анализа текста выявлено, что пособие
содержит 753 лексические единицы, давшие 3 653 словоупотребления. Выделив
лексемы с частотой употребления «10 и более», получим 90 лексических
единиц, употребленных в тексте 2 126 раз, что составляет 58,25 % всех
словоупотреблений.
Например, 30 наиболее употребительных лексем, расположенных по
убывающей частотности, выглядят следующим образом:
Боль, область, больной, бывать одышка, сердце, время, кашель,
поясница, появляться, приступ, жаловаться, мокрота, правый, рвота,
сильный, заболевание, левый, ощущать, характер, еда, возникать, лицо,
приступообразный, сон, отек, покой, слабость, тошнота, физический.
Беглый взгляд на этот список подтверждает вывод, что язык медицины
представляет собой пеструю «смесь» лексем, принадлежащих разным стилям
русской речи — общеупотребительной лексики (бывать, время, правый, лицо),
книжной и общенаучной (характер, физический, возникать) и собственно
медицинской терминологии (одышка, приступообразный, отек).
Большую частотность имеют терминологические определения,
характеризующие боль — давящая, колющая, ноющая, режущая, сжимающая,
тянущая.
Среди глаголов с наибольшей частотностью представлены формы, как
правило, несовершенного вида, описывающие самочувствие пациента —
жаловаться, ощущать, чувствовать, сопровождаться, повторяться. Этому
же служат и существительные, обозначающие проявления организма —
одышка, отрыжка, тошнота, изжога, а также общее состояние —
раздражительность, сонливость, суетливость, возбудимость, вялость,
зябкость, одутловатость, потливость, слабость.
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Создание на частотной основе подобного лексического минимума
позволяет очертить круг лексики, актуальной для диалогов «врач – пациент».
«Именно частотное ядро в лексическом минимуме обеспечивает максимум
пользы в процессе обучения» [2:9].
Лексический минимум по языку медицины может служить хорошим
подспорьем для работы над лексикой, в частности словообразованием, а также
для создания учебных словарей на этом этапе обучения. Лексический минимум
может быть своего рода статистическим источником различных
морфологических, семантических и стилистических характеристик, присущих
как научному стилю речи, так и его разновидностям.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СИНТАКСИЧЕСКОЙ
СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Минченко Н.С.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Известно, что каждому функциональному стилю свойственны свои
особенности синтаксических построений, свои типичные конструкции, которые
вводятся в художественное произведение и взаимодействуют в нём,
демонстрируя специфические стилистические эффекты.
Для разговорной речи характерна избыточность и некоторая хаотичность
синтаксического построения, перераспределение границ предложения,
смещение кодифицированных мест темы и ремы, построение эллиптических
предложений, обособление элементов одного и того же высказывания,
членение высказывания не по логическому, а по физическому принципу —
насколько хватит дыхания. С этими недостатками устной речи в полной мере
сталкиваются студенты-иностранцы, приехавшие изучать русский язык. Первое
знакомство с языком происходит, к сожалению, не в стенах высшего учебного
заведения, а на улице, и с «уличным» языком преподавателю оказывается
намного сложнее бороться, чем, скажем, с нечетким произношением гласных
или согласных. Предлагаемые студентам тексты стилистически и лексически
очень резко отличаются от звучания окружающего мира, что, естественно,
вызывает вполне понятное недоумение и ставит преподавателя перед очень
непростым выбором: отвечать на вопросы студентов относительно стилевых
особенностей русского разговорного языка или игнорировать их.
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Студентам следует объяснять, что им необходимо, прежде всего,
ознакомиться с двумя направлениями в стилистике — стилем художественной
литературы и научным стилем, так как без этого они не смогут учиться дальше.
При этом следует делать акцент на том, что в вышеназванных стилях у каждого
члена предложения есть фиксированное место. Здесь имеется в виду прямой
порядок слов, когда подлежащее стоит перед сказуемым, определение — перед
подлежащим, а группы подлежащего и сказуемого четко разграничены. Было
отмечено, что студенты, не имеющие в своем активе знания ещё одного
иностранного языка (английского или французского), очень часто прибегают к
инверсии, строя высказывания по принципу построения высказываний своего
родного языка. При этом происходит нарушение обычного порядка следования
членов предложения, в результате которого какой-нибудь элемент (не всегда
ведущий) оказывается выделенным и получает специальные коннотации
экспрессивности. Носителю языка понятно, что инверсия тоже имеет свои
законы и правила и что нельзя трансформировать высказывание бесконечно.
Для иноязычного студента инверсия — это возможность высказать весь свой
лексический минимум, не заботясь о его связности. Поэтому, на наш взгляд,
несмотря на превалирующую в последнее время теорию коммуникативного
обучения, необходимо изначально вводить для восприятия студентов
правильные синтаксические конструкции с прямым порядком слов, как бы сухи
и «слишком правильны» они ни казались.
Отметим несколько типичных инверсионных высказываний студентов на
начальном этапе обучения. Самая распространенная ошибка в речи, когда
подлежащее-существительное и сказуемое-существительное произвольно
меняются местами. В таком случае вместо классической фразы «Мой папа —
врач» студент произносит «Врач — мой папа», тем самым смещая смысловой
акцент и меняя тему и рему. Следующей ошибкой по частотности
употребления можно назвать речевую ситуацию, когда на первое место в
высказывании выносится прямое дополнение в Винительном падеже. Тогда
вместо «Я купил книгу» или «Я взял словарь» студенты говорят: «Книгу купил»,
забывая указать на субъект, или, что ещё хуже, «Словарь я взял», не имея
возможности определить, где же в предложении субъект, то есть подлежащее,
так как в именах существительных мужского рода при обозначении
неодушевленного предмета Именительный и Винительный падежи совпадают.
Ещё одной ошибкой, которую совершают студенты, является
использование утвердительных предложений как вопросительных. Они в
большинстве случаев полностью игнорируют тот факт, что во многих
вопросительных предложениях изменяется не только интонация, но и порядок
слов. Особо следует выделить группу риторических вопросов. Известно, что
функция риторического вопроса — привлечь внимание, усилить впечатление,
повысить эмоциональный тон. Ответ в нём уже подсказан, и с помощью
риторических вопросов можно вовлечь студента в рассуждение или
демонстрацию определенных чувств, что, в конце концов, является прямой
дорогой для выхода в речь.
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Следовательно, необходимо знакомить студентов прежде всего со стилем
художественной литературы, научным стилем и публицистическим стилем,
стараться по мере возможности честно отвечать на задаваемые вопросы
относительно разговорной речи и, в то же время, жестко контролировать и
регламентировать высказывания студентов, не допуская в их речь арго и
«уличный» язык; ведущим типом синтаксической конструкции должно быть
предложение с прямым порядком слов, а инверсионные конструкции лучше
всего изучать на основе поэтической речи.
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ГЛУБИНА ТЕКСТА КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ
С ИНОСТРАНЦАМИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Мирошниченко М.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Проблема использования художественного текста для работы с
иностранцами на подготовительном факультете по-прежнему относится к числу
актуальных.
При отборе текстов необходимо учитывать две стороны процесса их
восприятия иностранными учащимися: степень их подготовленности и уровень
сложности изучаемого текста, который может быть определен с помощью
понятия ГЛУБИНА текста.
Воспринимая
текст,
реципиент
«переходит»
от
восприятия
синтагматически связанных вербальных единиц, т.е. речевой синтагматики, к
установлению на образно-понятийном (мыслительном) уровне связей между
образами явлений действительности, которые генерируются словами
(«предметными» образами). «Предметные» образы объединяются в сознании
воспринимающего в системы парадигматического типа. Образование образнопонятийных парадигм, формирование на основе их объединения общей
гиперпарадигмы и есть понимание текста [3].
Выдвигается гипотеза, согласно которой степень сложности текста,
доступного иностранцу, может быть определена на основании анализа
парадигматической организации с точки зрения глубины, которая определяет
степень трудности перехода от языковой синтагматики к образно-понятийной
парадигматике и проявляется в разных текстах по-разному.
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Хотя парадигмы формируются на мыслительном уровне, но в тексте
представлены вербальными образованиями. Связи между вербальными
единицами на языковом уровне и связи между «предметними» образами на
мыслительном уровне не совпадают в разных текстах в различной степени. Под
глубиной понимается степень «расхождения», противопоставления языковых
отношений отношениям мыслительным [2]. Этот признак интуитивно
учитывается исследователями (например, стало привычным признание большей
простоты есенинской поэзии по сравнению с поэзией В. Маяковского).
Парадигматическая организация текста характеризуется такими
параметрами, как актуальность парадигм, функции парадигм, конфигурация
парадигм, связи между парадигмами и способ выражения парадигм [2]. Была
установлена следующая зависимость глубины текста от параметров
парадигматической организации. Тексты, связь парадигм
которых
осуществляется на мыслительном уровне, обладают большей глубиной по
сравнению с текстами, парадигмы которых связаны на языковом или на
языковом и мыслительном уровне одновременно. Глубина текста будет больше,
если элементы парадигм связаны не логически, а ассоциативно. Глубина
текстов, в которых нет доминирующей парадигмы, а функционируют
гипоактуальные парадигмы, больше. Чем больше функций выполняет
парадигма в тексте, тем больше его глубина. Также повышает глубину текста
функционирование парадигм, выраженных имплицитно [1].
Гипотеза, согласно которой теория глубины текста может быть
использована в методических целях и названные выше параметры позволят
выявить порог сложности текста, приемлемый для студента-иностранца на
подготовительном факультете, нуждается в экспериментальном подтверждении.
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«СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ»
КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Михайловская Г.А.
Украина, Херсон, Херсонский государственный университет
К основным категориям, которыми оперирует лингводидактика,
относятся цель, задачи, содержание обучения. Понятие «содержание обучения
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языку» в методике преподавания русского языка не было предметом
специальных научных исследований. Редкие упоминания об этом термине,
встречающиеся в педагогической литературе, не раскрывают его сущности. Во
многих работах говорится лишь об отдельных вопросах содержания, а не о
категории «содержания обучения языку» в целом. Подчеркивается
необходимость отбора для обучения языку оптимального и достаточного
объема знаний.
В отличие от других научно-методических понятий, этот термин не
зафиксирован в справочно-информационном издании по методике
преподавания русского языка. Так, ученый-лингводидакт М.Р.Львов, говоря о
«содержании обучения русскому языку», дает лишь ссылку на словарные
статьи: «Программы учебные по русскому языку», «Учебник русского языка»,
«Умения учащихся по русскому языку», «Знания учащихся по русскому языку»
[3: 194]. Исходя из этого, важно раскрыть сущность категории «содержание
обучения языку» и определить ее структурные компоненты.
Термин «содержание обучения языку» — один из самых
эксплуатируемых. Эта категория не является величиной постоянной. Она
целиком определяется системой самого современного русского литературного
языка и различными по своему характеру целями обучения и путями их
достижения.
Под понятием «содержание обучения языку» в широком плане
подразумевается все то, «чему надо учить в школе» [5: 7], все то, «чему
преподаватель должен научить, а учащиеся научиться в процессе обучения»
[7: 123]. Одним словом, «содержание обучения языку» как одна из основных
категорий методики преподавания русского языка дает ответ на вопрос: чему
учить? [4: 62].
Анализ работ разных исследователей четко показывает, что понятие
«содержание обучения языку» объемное и, чтобы охарактеризовать его,
необходимо выделить в нем содержательно-структурные компоненты.
По вопросу содержательно-структурных компонентов понятия
«содержание обучения языку» на сегодняшний день нет единства мнений, при
этом разными авторами используются как сходные, так и весьма
различающиеся основания для их выделения.
Так, с точки зрения знаниецентрического подхода в структуре понятия
главными компонентами являются: 1) знания, 2) умения и навыки.
С позиции сознательно-коммуникативного подхода к обучению языку
выделяются такие компоненты понятия, как: знания, умения и навыки, а также
опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения,
которыми учащиеся овладевают в процессе обучения [1: 89]
Опираясь на основные положения коммуникативного подхода к
обучению языку, Л.В.Московкин, А.Н.Щукин представляют «содержание
обучения языку» в виде трех компонентов: объект обучения (язык, речь,
речевая деятельность; культура), объект усвоения (знания, навыки, умения,
межкультурная коммуникация), результат обучения (языковая компетенция,
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речевая компетенция, коммуникативная компетенция, социокультурная
компетенция) [6: 91]
Понятие «содержание обучения языку» Е.И.Литневская связывает со
стратегической идеей обучения языку и включает в него такие компоненты:
выбор определенной научной концепции, отбор необходимого и достаточного
понятийного и терминологического аппарата, определение тех знаний, умений
и навыков, которыми должен овладеть учащийся при изучении учебного
материала [2: 7]
В контексте комплексного решения проблемы содержания обучения на
основе интеграции личностно ориентированного, компетентностного и
деятельностного подходов к обучению языку и литературе, задекларированного
в Государственном стандарте базового и полного среднего образования
Украины (2011 г.), результативные компоненты содержания обучения
представлены следующим образом: личностно ориентированный подход к
обучению обеспечивает развитие академических, социокультурных, социальнопсихологических и других способностей учащихся; компетентностный —
способствует формированию ключевых и предметных компетентностей;
деятельностный ориентирует на развитие умений и навыков учащегося,
использование приобретенных знаний в практических ситуациях.
Как видим, в качестве содержательно-структурных компонентов
содержания обучения в области языка и литературы четко выделены
способности, компетентности, умения и навыки учащегося. Обозначенные
компоненты неразрывно связаны друг с другом, и каждый из них имеет
собственное назначение в учебном процессе.
Таким образом, уточнение сущности, содержательно-структурных
компонентов категории «содержание обучения языку» дает возможность более
глубоко понять специфику тех процессов, которые определяют особенности
языкового образования в целом. Определение содержательного наполнения
основных категорий лингводидактики необходимо для научного обоснования
лингводидактической модели обучения русскому языку в основной школе.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ
Мокриенко Э.Н.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Преподавание
грамматики
иностранного
языка
посредством
интерактивных методов предполагает работу с материалами, которые студенты
могут применять в своей реальной жизни. Различные типы интерактивного
обучения помогают студентам понимать и запоминать что-то новое. Студенты с
удовольствием изучают иностранные языки посредством игр. Использование
игр для обучения грамматике не только привлекает студентов, но и помогает
им помнить, что они узнали. Этот метод позволяет преподавателю
адаптировать свои занятия к различным стилям обучения студентов.
Существует множество лексических игр с использованием карточек. Также
игры могут представлять собой головоломки или интересные онлайн-опросы.
Из-за грамматической сложности английского языка каждый метод имеет
свои плюсы и минусы. Головоломки — полезный и увлекательный метод,
благодаря которому студенты могут изучать большинство важных аспектов
грамматики английского языка. Их можно использовать, чтобы побудить
учащихся выявлять и понимать различные грамматические понятия, такие как
синонимы, времена глагола, степени сравнения прилагательных, предлоги,
фразовые глаголы и т.д. Словарные головоломки, такие как кроссворды, легко
модифицируются в соответствии с различными возрастными уровнями и
вводят элемент веселой конкуренции в процесс обучения. Другой игровой
метод обучения грамматике, который можно использовать в обучении
студентов, — это Бинго. Игра в Бинго основана на том, что учащиеся
заполняют пробелы на своих карточках, пока строка или столбец не будут
заполнены полностью. В грамматическом Бинго эти пробелы могут
заполняться местоимениями, глаголами, существительными, синонимами,
антонимами и т. д. — студенты могут использовать газету и пытаться найти там
правильные примеры этих грамматических явлений, «выигрывает» игру тот,
кто быстрее заполнит свою карточку. Короткие и забавные грамматические
упражнения, подобные этому, могут регулярно включаться в занятия. Игры и
другие интерактивные методы идеально подходят для повторения
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грамматического материала с минимальными усилиями
преподавателя и большим удовольствием для студентов.
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ТЕКСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Нагачевская С.А.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Практическое владение иностранным языком — одна из важнейших
характеристик специалиста любого профиля [2: 123]. Поэтому лингвистическое
образование занимает одну из ведущих позиций в общей системе образования и
профессиональной подготовки специалистов.
Общеизвестно, что основной целью обучения иностранному языку в вузе
является формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всем
многообразии ее компонентов. Языковая система закономерно реализуется
в речевой деятельности, результатом которой является реализация языковой
системы в конкретных актах коммуникации, т.е. включает как сам процесс
общения, так и речевые произведения или продукты этого процесса [1: 111].
Предполагается, что по мере постепенного перехода на более высокий уровень
владения иностранным языком каждый обучающийся способен понимать и
вербально или письменно выстраивать свое речевое высказывание
в соответствии с языковыми и культурными традициями страны изучаемого
языка. В связи с этим особое значение приобретает понимание текста как
средства организации образовательного процесса по иностранному языку
в вузе. Перспективной в этом плане становится концепция текстоцентрического
подхода как педагогической модели овладения иностранным языком в процессе
подготовки специалиста.
Использование педагогической системы обучения иностранному языку на
основе текстоцентрического подхода позволяет существенно повысить
эффективность профессиональной подготовки специалиста, обеспечивает более
высокий уровень знаний и умений, их диапазон и широту, способность
использования языковых знаний в ситуациях профессионального общения. При
таком подходе основным средством организации образовательного процесса
выступает текст — общенаучный и специальный, который имеет собственные
структурно-функциональные характеристики. Концепция текстоцентрического
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подхода как педагогической модели овладения иностранным языком в процессе
подготовки специалиста реализуется на базе учебных пособий с
соответствующим методическим наполнением — конкретными материалами
применительно к изучению иностранного языка с учетом предстоящей
профессиональной деятельности. Для формирования профессиональной
компетенции будущих специалистов и развития творческого мышления
разрабатывается комплекс предтекстовых и послетекстовых заданий, на основе
и посредством которых достигается качественное понимание иноязычного
текста. Текстоцентрический подход обеспечивает такую организацию процесса
обучения, при которой разнообразный текстовый учебный материал становится
предметом активных мыслительных и практических действий каждого
обучающегося, закладывая основы профессионального творческого мышления
и компетенции специалиста.
Таким образом, концепция текста как источника образовательной
информации и средства организации образовательного процесса по
иностранному
языку
позволяет
использовать
интеллектуальную,
информационную и коммуникативную составляющие текста для создания
творческой учебной среды, обеспечивающей формирование профессиональной
компетенции специалиста в сфере иноязычного образования.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Некрылова Е.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
экономический университет имени Семена Кузнеца
Современный этап развития общества в целом и системы образования
в частности и в Украине и за рубежом характеризуется активным поиском
новых путей и методов развития личности. Новый социальный заказ
общества — формирование у личности не только профессиональной, но и
креативной компетенций – нашел свое отражение в новых концепциях
обучения русскому языку как иностранному в высших учебных заведениях
нашей страны.
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Показателями креативной компетенции являются [3: 5]:
– способность к творчеству, к решению проблемных задач,
изобретательность;
– гибкость и критичность ума, интуиция, самобытность и уверенность в
себе;
– способность ставить и решать нестандартные задачи, способность к
анализу, синтезу и комбинированию, способность к переносу опыта,
способность предвидения и т. д.;
– эмоционально-волевые качества: одухотворённость, эмоциональный
подъём в творческих ситуациях, ассоциативность, воображение, фантазия,
чувство новизны, чуткость к противоречиям, способность к эмоциональному
отклику (эмпатийность);
– обладание раскованностью мыслей, чувств и движений,
проницательность, умение видеть знакомое в незнакомом, преодоление
стереотипов;
– способность формулировать гипотезы, конструировать версии и их
доказательства;
– высокая степень самоорганизации, критичность, рефлексия.
Обладая вышеперечисленными умениями и навыками, будущие
специалисты могут проявить свои способности в любом деле, найти
творческое, креативное решение вопроса; они открыты инновациям в
профессиональной деятельности, а самореализация в профессии доставляет им
удовольствие и воспринимается как источник радости и смысл жизни. Поэтому
очевидно, что для подготовки специалистов с повышенным творческим
потенциалом в обучении необходимо использовать инновационные технологии.
Формированию креативной компетенции студентов, изучающих русский
язык как иностранный, способствуют современные педагогические технологии:
обучение в сотрудничестве, проектная методика, сценарно-контекстная и
игровая технологии, технология интерактивного обучения, информационные
технологии и интернет-ресурсы. Все они помогают раскрыть творческий
потенциал обучающегося, активизировать его познавательную деятельность.
Инновационные технологии в обучении — это, прежде всего, интернетресурсы – привычное и удобное средство знакомства с культурой других стран
и народов, общения и получения информации. Мультимедийные технологии
позволяют использовать в процессе обучения более наглядные,
содержательные и эффективные материалы, сделать процесс познания более
интересным, увлекательным, помогают находить оригинальные решения,
отказываться от стереотипов. Одним из наиболее эффективных
мультимедийных средств развития у студентов креативной компетенции
представляется интерактивный плакат, который обеспечивает взаимодействие с
пользователем благодаря тому, что не только демонстрирует материал, но и
активно и разнообразно реагирует на действия пользователя. Интерактивные
плакаты не только могут содержать гораздо больше учебного материала, чем
обычные мультимедийные плакаты, но и способны предоставлять его в более
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наглядной и эффективной форме. За счет использования интерактивных
элементов может быть решена одна из важнейших задач, стоящих перед
учебными пособиями, — привлечение внимания обучаемого и его вовлечение в
активную познавательную и творческую деятельность.
Таким образом, развитие креативной компетенции влечет за собой
развитие профессиональных компетенций, которые определяются не только
базовыми знаниями и умениями, но и ценностными ориентациями специалиста,
мотивами его деятельности, стилем взаимоотношений с людьми, его общей
культурой, способностью к развитию творческого потенциала. Использование
инновационных технологий в формировании креативной компетенции
студентов дает возможность творческому компоненту проявляться в учебной,
коммуникативной деятельности и в различных формах самостоятельной
деятельности.
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ПУТИ ОСВОЕНИЯ ЯЗЫКА С ПРОЕКЦИЕЙ НА ПОСТИЖЕНИЕ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Новикова Т.Ф.
Россия, Белгород, Белгородский национальный исследовательский
университет
Современными лингводидактами осознается перспективность описания
культуры через факты ее отражения в национальном языке и интерпретации
самих языковых фактов через культурный компонент — т.наз. «вертикальный
контекст». Формирование профессионально значимых компетенций в процессе
обучения языку должно гармонично соединяться с формированием духовного,
национального компонента языковой личности студента.
В настоящее время обозначилось несколько путей реализации
культуроведческого аспекта в преподавании родного языка: а) в контексте
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национальной культуры; б) в формате «диалога культур» [3:138];
в) в лингвокраеведческом аспекте: безусловно, богатейший потенциал
культурно-региональной составляющей предмета «Русский язык» может быть и
должен быть органично включен в процесс развития языковой личности и
формирования ценностных ориентиров.
На современном этапе развития методики преподавания русского языка
происходит освоение новых приемов работы со словом и текстом, определение
возможностей
использования
традиционных
методов
в
условиях
культуросообразного обучения. Эффективным методическим приемом,
позволяющим создавать историко-культурный фон на занятии, выходить на
смысловой и ценностный уровни содержания языкового материала, реализовать
культуроведческий аспект в изучении русского языка на любом этапе, является
широко понимаемая работа со словом, которая все чаще принимает форму
концептного (концептуального) анализа слова-концепта, словоформы,
устойчивого выражения или микротекста.
В лингвокультурных исследованиях отмечается связь базовых концептов
той или иной культуры с ее ключевыми словами. Историческая устойчивость
наделяет ключевые слова особым статусом. При выявлении наиболее важных
концептов культуры такие слова рассматриваются в одном ряду с более
сложными — и в структурном, и в семантическом плане — «культуроносными»
явлениями. Примером является работа Г.В. Онкович «Слово-тема як конденсат
культурологiчних знань и пiдходи до його актуалізацiї» [4], в которой автор,
приводя многочисленные контексты одного из ключевых слов украинской
культуры хата («слова-темы», по терминологии автора), рассматривает слово
именно как культуроносное явление, ключевой концепт культуры. Словотема — «понятие, которое отличается от просто слова тем, что, являясь
результатом компрессии определенных знаний, требует приемов развертывания
этих знаний в методическом поле, в первую очередь культурологического,
профессионально-ценностного плана <…>. Границы культурной памяти
студентов значительно расширяются, когда слово — языковой знак (например,
тризуб, хата, щедрiвка) выступает не просто знаком-символом, а и знакомтемою, конденсатом культурологических сведений о национальной культуре,
духовности и ментальности народа…» [4: 49].
В региональном контексте нужно анализировать речевую деятельность
жителей области, связанную с историей, материальной и духовной культурой,
общественной жизнью края. Не менее значимы элементы сравнительного
языкознания (сопоставительные данные русского и украинского языков,
характер их взаимодействия и взаимовлияния). Нашими программами [1, 2]
предполагается не только изучение местных говоров в синхроническом и
диахроническом аспектах, но установление языковых особенностей
Белгородчины, которые возникли на основе контаминации разных диалектов.
Спецификой местных говоров являются заимствования из украинского языка,
распространение койне («суржика») — устной разговорной смеси русского и
украинского языков. Во многих районах области это явление широко
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распространено до сих пор. Даже в речи молодежи широко распространены
украинизмы (буряк, рушник, цибуля, хата, шлях), человек в значении «муж»,
междометные и этикетные выражения: хай в значении «пусть», пожелание
будьмо и др. Учет этих культурных особенностей помогает реализовать идею
познания многофункциональности языка одновременно в контексте «диалога
культур» и «регионально-культурном» измерении. Знание диалектных и
просторечных особенностей в местной речи также необходимо для
предупреждения речевых, грамматических, орфоэпических, акцентологических
и др. ошибок в устной и письменной речи. Лингвокраеведческий подход к
изучению грамматики и орфографии позволяет соединить теорию русского
литературного языка с повседневной практикой анализа речи местных жителей
для формирования у студентов умения оценивать факты речи с целью
повышения собственной речевой культуры. На фоне «встречи культур» и
сравнения языковых явлений более глубоко осознается уникальность
национального языка, что в конечном итоге способствует формированию
сознательного отношению к родному языку.
Обновление преподавания языка должно идти в таких направлениях, как
расширение
репертуара
единиц
культурного
знания
(концепт,
лингвокультурема), формирование восприятия образа своего народа,
представленного в языке, осознание себя в качестве носителя культурных
ценностей, однако эту задачу не удастся решить, если полагаться только на
энтузиазм преподавателей и на отдельные яркие разработки: необходимо
системное представление работы по языку в культуроведческом аспекте.
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«АБЕТКОВИЙ ДИВОГРАЙ»
У НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Онкович Г.В.
Україна, Київ, Київський медичний університет УАНМ
Мавдрик Н.О.
Україна, Мар’є-Дмитрівська загальноосвітня школа Софіївського
району Дніпропетровської області
Ідея створити українську абетку, де тексти на кожну букву складались би
зі слів на одну літеру, була озвучена під час одного з вечорів у Миколаївському
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Тоді ж було
запропоновано «домашню роботу»: до Дня української мови створити
колективний твір — українську абетку з текстів, де всі слова — на одну букву,
а потім її видати. Цей почин викликав неабиякий інтерес, зокрема й
у користувачів соціальних мереж — через створення тематичної сторінки групи
у фейсбуку «УКРАЇНСЬКА АБЕТКА з текстів, де всі слова на одну літеру». До
віртуального колективу авторів долучилися представники з різних регіонів
України, Англії, Тунісу ([https://www.facebook.com/groups/1640075546056506/
?fref=nf]). Наразі навчально-методичний посібник «Абетковий дивограй:
тавтограми, монофони…» підготовлено до друку. Це унікальна колективна
праця, котра поєднала в собі твори однойменної спільноти й користувачів
Усесвітньої мережі. Через це деякі твори мають замість даних автора його
нікнейм (ім’я в мережі).
Наразі в мережі можна натрапити на приклади цікавих мовних технік.
Назвемо для прикладу кілька з них. Монофон (невеликий текст, всі слова якого
починаються з одного звука), тавтограма (літературна форма тексту,
особливість якої в тому, що всі слова починаються з однієї літери),
ліпограма — текст, у якому бракує певного звука задля витворення особливого
евфонічного ефекту. Суть ліпограми полягає в тому, що слід скласти текст (чим
більше, тим краще), слова котрого не міститимуть якоїсь однієї (чи навіть
кількох) букви. А є ж іще діаманта, словниковий куб, брахіколон, сенкан,
кроссенс, кластер, штрихи… Зазвичай такі прийоми трапляються у віршах,
проте наявні й в інших літературних жанрах. Вони здатні емоційно поліпшити
мову, розширити словниковий запас і допомогти авторові відчути свободу
творчості.
Для чого потрібні подібні тексти? Для поліпшення вимови, набуття
власного стилю мови, поліпшення власного мовлення. Наприклад, варіанти
використання монофонів: 1) читання текстів, бажано – вголос, тоді досягається
максимальний ефект; 2) написання власних монофонів, що також досить
ефективно. Тексти, виконані у формі різних технік, створюються інколи як
мовні ігри, їх використовують на курсах підвищення акторської майстерності
для вивчення технік розвитку мови, під час навчання студентів творчих і
педагогічних професій. Вони поліпшують дикцію і вимову, розширюють
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словниковий запас, формують стиль мовця, розсувають горизонти ораторської
майстерності й сприяють розвиткові мови та мовлення. До старшого покоління
творців віртуальної Абетки — педагогів-новаторів — долучалася унікальна
творча молодь. От лише кілька імен: Ольга Сирота, Ольга Криворотенко,
Наталя Немировська, Людмила Малюта, Лілія Прозорова, Лілія Майборода,
Галина Запорожченко, Сніжана Бутко (Тимченко), Олена Жигайло, Наталя
Запольська, Наталія Фокіна... А ще ж письменники, бібліотекарі… Видання не
тільки відтворює наявний лексичний запас авторів, а й ілюструє багатство
української мови, подає авторські новотвори, стає поштовхом для розвитку
словотворчості учасників україномовної спільноти. До творців текстів —
літераторів, бібліотекарів, учителів — долучилися діти: Шапран Анастасія,
Якубовська Ольга, Новохотько Анна, учениці переможця радіодиктанту
національної єдності, учителя Новоград-Волинської ЗОШ № 2 Ірини Рожок із
Житомирщини.
Наявні тексти свідчать, що дехто з авторів уже має напрацювання, котрі в
перспективі можуть стати персональними «Абетками», вбачаються окремими
виданнями. Крім дитячих текстів Наталії Мавдрик і Тетяни Гребенюк, це —
прозові твори вчительки з Тернопільщини Ніни Багнюк, яка вже має окреме
видання текстів, де всі слова на одну літеру, але (поки що) не абетку. Її збірочка
«Словоцвітів дивний світ» (Ліна Вересень) містить дев’ять пейзажних,
психологічних і філософських етюдів, у яких кожне слово починається на одну
літеру. Вражають і змістом, і обсягом, і словниковим наповненням тексти
вчительки Любові Сердунич з Хмельниччини («Весна», «Зайдам – зась!»).
Майже повністю створено поетичну абетку з текстів, де всі слова на кожну
літеру Наталі Nataliya Hammouda, тернопільчанки з Тунісу. Унікальний
медіапродукт у мережі фейсбук «Українська абетка з текстів, де всі слова — на
одну літеру» перебуває у стані постійного творення. Заклик «УСЯ АБЕТКА!»
Ліна Вересень розкрила як абревіатуру — Унікальне Словесне Явище:
Антологія Багатоголосся Ефектних Тавтограм Колективу Авторів.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ РКИ КАК УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
КОМПЛЕКСНОГО ТИПА
Остахова Т.А.
Италия, Мессина, Мессинский университет
При определении лексической составляющей содержания обучения,
важная роль отводится лексическому минимуму. В Российской государственной
системе тестирования РКИ общего владения лексический минимум
представляет собой «многофункциональный комплексный учебный словарь,
содержащий
определённым
образом
отобранные,
описанные
и
структурированные лексические единицы в объёме, необходимом и
достаточном для успешной реализации коммуникативных задач на конкретном
уровне владения иностранным языком» [5: 15].
Градуальная серия лексических минимумов для уровней А1, А2, В1 и В2,
разработанная на основе Государственного образовательного стандарта по
русскому языку как иностранному, является одним из основных куррикулярных
документов системы тестирования РКИ. При определении объёма словников и
тематического состава лексики, обеспечивающих решение коммуникативных
задач на соответствующих уровнях владения языком, авторы руководствовались
такими критериями, как стилистическая немаркированность слова, его
способность входить в различные словосочетания, семантическая ценность,
высокий словообразовательный потенциал и частотность [4: 5].
Лексический минимум содержит информацию акцентологического,
грамматического,
фразеологического,
орфографического,
переводного,
тематического и терминологического словарей, а также словарей синонимов,
антонимов, имён собственных и лингвистических терминов, что позволяет
охарактеризовать его как комплексный. Предназначенный для широкой
аудитории, от изучающих русский язык до преподавателей РКИ, авторов
учебников и учебных пособий, составителей тестов и тренировочных
компьютерных программ [4: 6], он может использоваться и как учебный
словарь, поскольку выполняет учебную, систематизирующую, справочную и
нормативную функции [3: 3-15].
При составлении лексических минимумов приходится решать многие
теоретические и практические вопросы, такие как определение оптимального
количества слов для каждого уровня, объёма и содержания словарных статей,
основных принципов отбора лексики, введения паремиологических единиц
[1: 649-651]. В докладе будут представлены наблюдения, касающиеся
представления лексического материала словника с точки зрения
сочетаемостных возможностей лексем.
В широком смысле под сочетаемостью понимается способность слова
вступать во взаимоотношения с другими словами, и чем она больше, тем
больше предпосылок для его включения в лексический минимум. Рассматривая
сочетаемость в узком понимании термина, выделяют морфо-синтаксический
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(главное слово определяет часть речи, синтаксический статус и
грамматическую форму зависимого слова), семантический (значение главного
слова определяет семантический класс зависимых слов) и лексический
(зависимые слова задаются ограниченным списком) типы сочетаемости [2].
При формировании лексической компетентности вопрос сочетаемости
слов занимает одно из приоритетных мест. Учитывая, что лексический
минимум должен предоставить учащемуся возможность реализовать
коммуникативные задачи в заявленных сферах общения и предоставить
информацию о нормативном использовании лексических единиц, последние
целесообразнее представлять не как отдельно взятые лексемы, а во
взаимодействии с другими в составе парадигматических рядов. Наиболее остро
в данном случае стоит вопрос лексической сочетаемости, семантическая
сочетаемость представляет наименьшую трудность, в то время как морфосинтаксическая (информация о предложно-падежном управлении) отражена
достаточно полно во всех лексических минимумах. При отсутствии фоновых
знаний и изучении языка вне языковой среды, основная цель обучения лексике
заключается не столько в усвоении определенного количества лексем, сколько в
знакомстве с возможностью их реализации в составе различных видов
словосочетаний на синтагматическом уровне (прил.+сущ., гл.+сущ., гл.+нар.):
чай (зелёный, чёрный, горячий, холодный); идёт (человек, урок, экзамен,
автобус); говорить (быстро, медленно, громко, тихо).
Представление сочетаемостных возможностей лексем при формальном
соблюдении количества единиц, предусмотренных стандартом для каждого
лексического минимума, позволит значительно расширить словарный запас
учащихся, сформирует навыки нормативного словоупотребления и будет
способствовать решению коммуникативных задач.
Данные наблюдения легли в основу подготовки национально
ориентированного учебного словаря на основе лексического минимума для
элементарного уровня.
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ
Острянская Н.В., Богдан А.Н.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический университет
имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
Одним из спорных вопросов в методике преподавания иностранных
языков является семантизация лексики (объяснение, определение значения
новых слов). Существует, на наш взгляд, несколько эффективных способов
определения значения. Нужно провести классификацию слов конкретного
минимума с точки зрения того, какой способ семантизации является
оптимальным для той или иной группы слов или какое сочетание этих способов
наилучшим образом обеспечивает точность и контроль понимания в тех
случаях, когда один способ оказывается недостаточным.
1. Объяснение слов средствами наглядности. Многие слова с
предметным значением, передающие конкретные понятия, могут быть
объяснены при помощи показа предмета (предметная наглядность) или рисунка
(изобразительная наглядность), а также жестов и мимики. С этой целью
используются также учебные фильмы. На первых занятиях легко можно
раскрыть значение слов, выражающих название предметов учебной обстановки
и учебных принадлежностей, непосредственно показав эти предметы (стол,
стул, доска, окно, книга…). При семантизации некоторых глаголов можно
продемонстрировать выражаемое ими действие (открыть, закрыть,
положить, поставить…). Можно непосредственно продемонстрировать
значение некоторых наречий (громко, тихо, справа, впереди и др.),
прилагательных, обозначающих цвет, форму, величину. С помощью
изобразительной наглядности (картинки, рисунка, всевозможных иллюстраций,
схем) объясняются названия животных, растений, предметов, механизмов и их
составных частей, инструментов. Средствами наглядности можно раскрыть
значения глаголов движения (идти, ехать, нести, вести…), многих предлогов
(в – из, на – с, над – под…).
Однако возможности использования средств наглядности ограничены.
Как правило, наглядность нельзя применять для раскрытия значения слов,
обозначающих абстрактные понятия (особенность, свойство, уметь,
интересный…).
2. Объяснение новых слов при помощи контекста. Значение
незнакомых слов может раскрываться в контексте через содержание всего
высказанного в целом. В этих целях должен использоваться ясный и понятный
контекст, чтобы студент хорошо представлял себе, о чём идёт речь. Например,
мы вводим новый глагол лететь после того, как усвоены глаголы идти, ехать,
поэтому даём его в контексте: Этот самолёт летит в Киев; Сейчас осень,
птицы летят на юг.
В методике контекстуальному объяснению придаётся большое значение,
так как такое объяснение конкретнее, нагляднее словесного определения
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значения, кроме того, оно показывает грамматическую структуру, в которой
может употребляться новое слово.
3. Объяснение при помощи синонимов. Этот способ семантизации
новых слов на начальном этапе обучения почти не применяется, поскольку
сами синонимы в словарях-минимумах для указанного этапа отражены
ограниченно. На продвинутом этапе объяснение слов с помощью синонимов
применяется более активно.
4. Объяснение при помощи антонимов. Уже на начальном этапе, когда
усвоено некоторое количество лексических единиц, при объяснении новых слов
можно прибегать к помощи уже известных слов-антонимов.
5. Объяснение новых слов при помощи перечисления. Суть этого
способа заключается в том, что значение слова или выражения раскрывается,
отграничивается от других значений этого слова путём перечисления тех
предметов, которые вместе взятые именуются данным словом. Новое слово
передаёт более широкий объём наименования, родовое понятие; слова
поясняющей части — это слова с узким кругом наименования, передающие
видовые понятия. Определение значения с помощью перечисления раскрывает,
таким образом, отношение части к целому, отдельного к общему. Например:
мебель — стол, стул, шкаф.
6. Объяснение производных слов при помощи словообразовательного
анализа. Этот приём очень важен и может быть применён на всех этапах
обучения языку.
7. Объяснение слов при помощи описания их значения. Этот способ
применяется преимущественно на продвинутом этапе обучения русскому
языку, а также в тех случаях, когда слово не имеет эквивалента на родном
языке студента.
8. Объяснение при помощи перевода на родной язык студентов.
К переводу часто прибегают в целях проверки понимания введенных новых
слов и контроля над усвоением новой лексики.
Итак, мы рассмотрели общие разделы методики обучения лексике. Виды
и формы работы с лексикой, выбор того или иного типа упражнений диктуется
такими обстоятельствами: этапом обучения, целями обучения, необходимостью
учёта родного языка учащихся, характером изучаемой лексики.
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COMMUNICATION AS THE BASIC COMPONENT
OF SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS
Pereiaslov V.O.
Ukraine, Kharkiv, Kharkiv national aviation university “KhAI”
Ukrainian higher educational institutions have long been a powerful
springboard for the training of the most diverse professionals from many countries
around the world. Foreign students are forced to undergo a dual adaptation to unusual
conditions. At first, they should adapt to new sociocultural conditions, and secondly
to study conditions at the chosen educational institution. As a result, a personality
capable of self-realization and self-development in the conditions of our country
should be formed. There is no doubt that it is difficult to overestimate the role of
linguistic communication in this process.
The problem of the communicative qualities of the individual is the study
subject of many sciences (such as linguistics, sociology, psychology, pedagogy,
philosophy, etc.), and therefore it is interdisciplinary. At the same time, there are
unfilled gaps in the understanding of the «communication» and «companionship»
concepts, especially when they relate to foreign citizens. In addition, the specifics and
conditions for forming the communicative competences of foreigners are poorly
researched.
Given the cultural shock (it means a negative mental state from awareness of
own weakness, incomprehension, irritation, depression (by P. Adler, K. Oberh,
R.Taft, K. Uord)) and acculturation stress (it means stress caused by the new
environment and living conditions (by Dzh. Berry, K. Uord)), encountered by a
foreigner in a new chronotope, the problem of communication comes to the fore,
posing as a means of the least critical experience of stressful situations and getting
the path to self-realization.
Today there are contradictions between the scientific study of the pedagogical
development problem of language communications and the conditions for its
implementation; between norms of communicative activity and the process of
adaptation to them; between the newest teaching methods and the prevailing
traditional approach.
On the basis of philosophical (K. Apel, Yu. Khabermas, F. Schleiermakher, K.
Yaspers), sociological (H. Andrieieva, H. Beitson, I. Kriazheva), psychological and
pedagogical (I. Zymnia, O. Leontiev, A. Petrovskyi) studies of the «communication»
concept may be described the definition of it as a process of transmitting information
from the addresser to the addressee by certain verbal and non-verbal channels.
The starting point for the study of the communication problem is the definition
of the criteria for the adequacy of the foreign citizen’s communicative competences.
Based on research by A. Zaporozhets, V. Liaudis, I. Zymnia, we can state that a fullfledged communicative activity of a foreigner is possible with the implementation the
principle of self-education of an individual, that is, when the level of language
proficiency is sufficient for further self-development. Under these conditions, we can
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talk about the communicative qualities of the individual: the implementation of
psychological influence on the addressee, the ability to participate actively in the
discussion, possession of the system of verbal coding and recoding information.
The development of communicative qualities of a foreigner is possible under
the conditions of his communicative activity development (fluency in the language,
perseverance, initiative, sociability) and communicative-perceptual (reflectivity,
relevance, empathy, etc.) competencies.
It is known that the driving force of human activity is the desire to fulfill
certain needs. Consequently, the development of communicative qualities of the
foreigner should be directed towards permanent motivational processes. Accordingly,
the aim of the teacher of language training is the development of internal (spiritual
and intellectual) and external (socially significant) motives. Thus, educational
activities should be built on the basis of the following forms of work: solving creative
tasks, public speaking, participation in research work, didactic and role-playing
games, field trips, round tables on the subject of speech culture, etc.
We can speak about the level of communicative qualities formation only after
estimation the motivational (the presence of cognitive interest and the desire to
develop own linguistic abilities), reflective (adequacy of introspection and selfesteem), personal (necessary for linguistic and non-linguistic communication
qualities) level of a foreigner.
Thus, there are outlined only perspective ways of intercultural communication
development between a foreigner and native, given the leading role of the teacher and
his conscious student. Of course, there are still many questions, the answer to which
will deepen the understanding of the concept of communication in general and
intercultural communication in particular.

ДОБІР ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Пєтухова О.В.
Україна, Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія
Добір влучного, не позбавленого певного інтересу, актуального
граматичного матеріалу для вивчення української мови як іноземної – завдання
непросте. Насамперед ідеться не тільки про те, щоб тематично підібрати пакет
завдань, але й розкрити за їхньою допомогою найхарактерніші граматичні
ознаки мови.
Відомо, що граматика складається з морфології та синтаксису. Володіння
граматичним матеріалом, що належить до морфології, передбачає вміння
утворювати форми слів; володіти тією чи іншою синтаксичною конструкцією –
значить певним чином будувати речення. Змінюючи форми слів і поєднуючи
слова в реченнях, ми оперуємо словами й елементами слів: префіксами,
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суфіксами, закінченнями тощо. Ті самі дії здійснюються для вираження й
розуміння думки в мові.
Наприклад, утворюючи речення Ніхаль читала книгу, ми виконуємо
низку граматичних дій: розташовуємо слова в певному порядку (підмет,
дієслово-присудок, що виражає дію, далі — слово, що має значення об’єкта
здійснюваної дії); утворюємо форму минулого часу однини жіночого роду від
дієслова читати, використовуючи суфікс -л- та закінчення -а, і форму
знахідного відмінка однини слова книга шляхом заміни закінчення -а на -у. Усі
ці мовні дії здійснюються не тільки іноземцями, які вивчають українську мову,
але й носіями української мови. Різниця полягає тільки у ступені автоматизму
здійснюваних дій: під час використання рідної мови мовні дії здійснюються
миттєво й підсвідомо, для людини, яка не володіє українською мовою, такі дії
залишаються не автоматизованими.
Навчальний процес у цілому можна поділити на два етапи: підготовчий,
на якому проводиться добір, методичне препарування та організація матеріалу,
що планується до виконання, і власне навчальний процес, що є спільною
діяльністю викладача та тих, хто вивчає українську мову. Відбір мовного
матеріалу відносять до підготовчого етапу.
Головним чинником у доборі навчального граматичного матеріалу є мета
навчання. Також ураховуються умови навчання та характеристика контингенту
тих, хто вивчає українську мову.
Добір навчального граматичного матеріалу ґрунтується на двох основних
принципах: принципі адекватного подання в навчальному матеріалі в основних
рисах граматичної системи української мови та принципі тематико-ситуативної
обумовленості. Необхідність представлення в навчальному матеріалі основних
особливостей системи української мови випливає з ролі, яку відіграє граматика
в опануванні української мовленнєвої діяльності.
Оволодіння граматикою української мови починається з вивчення
іноземцями різноманітних морфологічних категорій, а саме: визначення роду
іменників, прикметників, займенників, розуміння їхньої прийменникововідмінкової системи, засвоєння дієслівних форм тощо. Вивчення морфології
відбувається на синтаксичній основі.
Після вивчення граматичного матеріалу відбувається процес тренування
вмінь використання теоретичних знань на практиці. Це тренування
здійснюється за допомогою виконання різноманітних вправ.
У методиці викладання мови виділяють різні типи підготовчих вправ:
імітативні, підстановчі, трансформаційні, репродуктивні, запитання-відповідь.
Основна вимога до імітативних вправ: вони мають виконувати
комунікативне завдання, ситуативно бути віднесеними, забезпечувати
швидкість виконання за рахунок багаторазового прослуховування й повторення
мовних зразків. Під час виконання цих вправ слухачі не повинні нічого
конструювати самі: вони отримують готові форми та використовують їх, нічого
не змінюючи. Це можуть бути короткі відповіді на загальні питання: – Ви йдете
в гуртожиток? – Так, у гуртожиток; відповіді на альтернативні питання: – Ви
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йдете у гуртожиток чи магазин? – Я йду в магазин та ін. Закріплення кожної
граматичної теми доцільно починати з імітативних вправ.
Підстановчі вправи потребують підстановки іншої лексичної одиниці у
тренувальну конструкцію. Наприклад: Сінан, я не зможу Вам подзвонити в
понеділок. — А в середу? — У середу зможу.
Під час виконання трансформаційних вправ слухачі повинні вже самі
використати названу в початковій формі лексичну одиницю в потрібній формі.
Наприклад: – Мунсеф, Ви були вже в театрі? – Так, я ходив.
Виконуючи репродуктивні вправи, слухачі самі вибирають лексикограматичні одиниці, необхідні для висловлювання. Серед репродуктивних
вправ виділяють такі: вільні відповіді на питання, наприклад, – Куди ви їдете в
суботу?; вправи-ігри на зразок «вгадайте», наприклад, – Куди я піду в неділю?
– У музей. – У музей? – Ні, не в музей. – У театр? – Так, я піду в театр.
Вправи «питання-відповідь» добираються з акцентом на прочитаний
текст. Наприклад: Наша академія знаходиться на проспекті Соборний.
Розташована у великому триповерховому будинку. Аудиторія, де
проводяться заняття з української мови, знаходиться на третьому поверсі.
Після першого прочитання слухачам дається завдання виписати виділені
слова та словосполучення. Після другого прочитання — скласти й записати
запитання до виділених слів та словосполучень: Де знаходиться академія? Де
розташована академія? Де знаходиться аудиторія, у якій проводяться
заняття з української мови? Після чого слухачі ставлять питання й
відповідають на них, спираючись на виписані слова та словосполучення.
Ситуативні вправи виконують завдання екстралінгвістичного характеру.
Викладач, спираючись на вивчений слухачами лексико-граматичний матеріал,
створює ситуації, де, окрім словесного опису, можуть виступати допоміжні
засоби у вигляді наочності та різних інсценувань.
Отже, різноплановий характер вдало дібраного граматичного матеріалу
сприяє засвоєнню, закріпленню знань з української мови з подальшим
використанням їх в усному й писемному мовленні.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ВЕБ-КВЕСТА»
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Побережская К. О.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Основной целью обучения иностранному языку на современном этапе
является формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция дает возможность человеку войти в чужую
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культуру, получать, анализировать, передавать информацию. Применение
информационно-коммуникационных технологий играет немалую роль в
образовательных программах XXI века. Широкий спектр компьютерных
учебных материалов позволяет внедрять эти технологии в различные формы
обучения. Студенты посвящают достаточно много времени Интернету. Задача
преподавателя — научить их использовать интернет-ресурсы для изучения
иностранного языка. Существует ряд заданий с использованием ресурсов
Интернета, одним из них и является «веб-квест».
Образовательный веб-квест (webquest) — проблемное задание c
элементами ролевой игры, для выполнения которого используются
информационные интернет-ресурсы. Веб-квест — это сайт в Интернете, с
которым работают студенты, выполняя ту или иную задачу. Разрабатываются
такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные
учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут
охватывают отдельную проблему, тему, учебный предмет, могут быть и
межпредметными. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что
часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы
студентов находится на различных веб-сайтах. Тематика веб-квестов может
быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью
сложности. Результаты выполнения веб-квеста, в зависимости от изучаемого
материала, могут быть представлены в виде устного выступления,
компьютерной презентации, веб-страницы, вебсайта и т. п.
Применение веб-квеста при изучении иностранного языка преследует
несколько целей:
1) развитие информационно-коммуникационной компетенции;
2) внедрение
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательный процесс;
3) знакомство учащихся с методикой использования веб-квестов при
обучении иностранному языку;
4) организация самостоятельной работы учащихся;
5) развитие умения работать в команде.
Использование веб-квеста является перспективным, современным
направлением и дополнением к методикам изучения иностранного языка
студентами медицинских вузов.
Список использованных источников
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КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ
ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Пушкарева Е. Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Усвоение норм языка происходит уже на начальном этапе обучения и
способствует успешному овладению им в дальнейшем. Определенный уровень
владения языком предусматривает наличие необходимых знаний лексических и
грамматических особенностей языковой системы. Культура речи предполагает
умение правильно читать, писать, выражать свои мысли в устной и письменной
формах; богатство лексики, логичность изложения. Грамотная речь должна
отвечать
существующим
нормам
произношения,
орфографии,
словоупотребления. Формированию данных умений способствует системная
работа над различными аспектами языка. Например, внимание студентов
обращается на особенности стилей (разговорные, книжные), так как каждый
стиль
характеризуется
своими
признаками:
преимущественным
использованием определенных лексических и фразеологических средств,
синтаксических конструкций и др.
Например, научный и деловой стили характеризуются стремлением к
точности, конкретности, лаконизму, объективности изложения, употреблению
слов в прямом значении. К особенностям лексики научного стиля относится
употребление слов с абстрактной семантикой (исследование, классификация,
реакция) и большого количества терминов (величина, символ, действие и др.).
Основное назначение фразеологизмов — выражение различного рода
оценок и отношения говорящего к высказываемому. Сложность в усвоении
фразеологизмов состоит в отсутствии эквивалентов в родном языке или языкепосреднике и невозможности дословного перевода (задирать нос, приходить в
голову, ломать голову, ловить ворон, поставить точку, под открытым небом).
При изучении лексических единиц предлагаются упражнения на
употребление синонимов, омонимов, паронимов, антонимов в различных
частях речи. Лучшему запоминанию слов способствует их объединение в
группы в систематизированном виде: 1) синонимы: рынок — базар; отличный
— прекрасный; здесь — тут; трудно — тяжело; нужно — надо и т. д.;
2) антонимы: старший — младший; быстро — медленно; давать — брать;
верх — низ; выходной — рабочий (день); можно — нельзя и др.; 3) паронимы:
использовать — пользоваться; посылать — присылать; приготовить —
подготовить — подготовиться; тоже — также; усвоить — освоить и т. д.;
4) словообразовательные модели: рисование, использование, чтение, черчение,
деление; харьковчанин, киевлянин; украинец, иностранец; книжный, молочный,
хлебный; городской, харьковский, университетский и др.; 5) многозначные
слова: дорогой, забыть, билет, свежий, ставить, звать, узнать, открыть,
язык, лист и т. д.
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Большое значение для изучения лексических отношений имеют
антонимичные пары. Отношениями антонимии охвачено значительное
количество слов разных частей речи, и усвоение антонимов, важность их
правильного использования в языковой практике очень важны для всех, кто
изучает русский язык. Следует обращать внимание на то, что образование
антонимичной пары связано с лексической сочетаемостью употребляемых слов.
Например: старый человек — молодой человек, старая книга — новая книга;
холодное молоко — горячее молоко, холодный день — жаркий день.
Во время работы с глаголами делается акцент на их семантике, видовых
отличиях, глагольном управлении. Особого внимания требует усвоение
глаголов движения в прямом и переносном значениях (человек / фильм / время
идёт; носить сумку / очки / часы; вести ребёнка / машину / урок).
Для формирования речевой культуры необходима работа над
грамматическими явлениями, представляющими сложности в их усвоении.
Сюда относятся: подвижное ударение (гОрод — гОрода — городА; сестрА —
сестрЫ — сёстры; числО — числА — чИсел), чередование гласных и / или
согласных (писать — пишу, купить - куплю); существование вариативных форм
(достигать — достичь / достигнуть; 300 грамм / граммов, 5 килограмм /
килограммов); нестандартное образование форм (хорошо — лучше, много —
больше, жить — живу); различие форм в зависимости от значения (лист —
листы, листья) или лексической сочетаемости (вспоминать о прошлом годе,
приехать в прошлом году); отсутствие или неупотребительность отдельных
форм (формы 1-ого и 2-ого лица некоторых глаголов: начинаться,
продолжаться, заканчиваться; кипеть, таять); определение рода
существительных на -ь (день, любовь), несклоняемых (кофе, кафе, такси,
метро); наличие существительных, употребляющихся только в единственном
(воздух, здоровье, учёба) или множественном (часы, очки, брюки) числе;
употребление субстантивированных прилагательных (учёный, мороженое,
столовая); многозначность слов.
Система упражнений, направленная на работу с языковыми единицами,
должна строиться с учетом видов речевой деятельности и решать следующие
задачи: обобщение, систематизация знаний грамматического материала;
коррекция навыков употребления; профилактика ошибок употребления на
основе системной презентации языковых единиц.
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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Раскосова А.Б.
Украина, Харьков, Харьковский государственный университет
питания и торговли
Стремление преподавателей русского языка как иностранного активно
развивать на практических занятиях коммуникативные навыки студентов
определяет наш интерес к сравнительно новому аспекту обучения — интенции
(от лат. intentio — cтремление). Коммуникативная интенция, по определению
украинского лингвиста Ф.С. Бацевича, — это «осмысленное или интуитивное
намерение адресанта, которое определяет внутреннюю программу речи и
способ её воплощения».
На первый взгляд, интенциональность кажется не лингвистическим, а,
скорее, психологическим понятием. Но в цепочке «намерение — передаваемый
смысл — текст» это понятие затрагивает собственно лингвистические аспекты,
а потому не может быть игнорировано современной лингводидактикой.
В действительности, именно типом интенциональности определяются такие
факторы межличностного общения, как убеждение, аргументация, выяснение,
обсуждение, несогласие, отрицание и т. п. То есть интенция универсальна; она
имеет место в любой речевой ситуации и в любой теме практического занятия
по развитию речи.
Декларируя интенцию как одну из единиц обучения русскому языку на
подготовительном отделении, логично составить перечень этих единиц.
Полагаем, что наиболее актуальными в этом перечне будут такие: как
познакомиться; как поздороваться и попрощаться; как сказать, что я имею и
чего у меня нет; как попросить; как поблагодарить; как согласиться; как
отказаться; как извиниться; как поздравить; как похвалить (сказать
комплимент); как спросить; как ответить, когда, где, куда, откуда; как дать
совет; как дать оценку; как сравнить; как аргументировать свою точку зрения
в споре.
С методической точки зрения целесообразно систематизировать
интенции и в учебных целях свести их к логическому минимуму.
Преподавателю, использующему интенциональный путь обучения, разумно
составить рабочие списки интенций, основываясь на сопоставлении
с аналогичными в родном языке. Практически такой подход представляет
определенные трудности, ибо на подготовительном отделении университета
учатся студенты из десятка разных стран, а следовательно, в общей сложности
владеющие десятками разных языков. Для начала можно ограничиться
двуязычными — русско-английскими — списками по отдельным
коммуникативным интенциям. Например, интенция «Согласие»:
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Да
Yes
Безусловно
Undoubtedly
Да, это так
Yes, it’s true
Абсолютно верно
Absolutely right
Без сомнения
Without a doubt
Несомненно
Undoubtfully
Естественно
Surely
Хорошо!
Good!
Конечно
Of course
Согласен!
I agree!
Ладно!
Let it be! It’s OK!
Здорово!
Great!
Не возражаю
I don’t mind
Отлично!
Excellent!
Я — за!
I support!
Я не против
I’m not against
Полнота подобных списков зависит от объема программы и конкретной
коммуникативной направленности обучения. При этом следует учесть не
только широкоупотребляемые слова, но и образные устойчивые выражения.
В контексте «согласия» это могут быть фразы: Вот-вот! Вот именно! То-то и
есть! Так точно! Давно бы так! О чем речь! Что и говорить! Ясное дело! Еще
бы! Само собой (разумеется)! А почему бы и нет! Таким образом, вместе
с определенной коммуникативной интенцией происходит и активизация
фразеологических оборотов в устной речи. Ведь очевидно, что интенции и
фразеологизмы связаны с национальными социокультурными стереотипами
речевого общения и с процессом активного вхождения личности в языковую
среду.
Продуктивность интенционального подхода в обучении русскому языку
как иностранному и на начальном, и на продвинутом этапе бесспорна. Такой
подход способствует формированию речевых умений и навыков, максимально
приближая процесс обучения к реальным условиям коммуникации.

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ
В УСЛОВИЯХ РУССКО-УКРАИНСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ
Режко В. А.
Украина, Харьков, Харьковський национальный университет
имени В.Н. Каразина
Диалог культур как актуальное социальное явление в последние
десятилетия привлекает все более пристальное внимание исследователей
в различных отраслях знаний. В области педагогики и частных научно97

методических практик были обоснованы психолого-педагогические и
дидактические принципы такого диалога в межличностной и групповой
коммуникации, которые положены в основу новой педагогической технологии
«диалога культур». Идеи этой технологии отражены в работах В.С. Библера,
С.Ю. Курганова, Р.Р. Кондратова и других ученых, которые отмечали важную
роль речевой стихии не только в межличностном, но в первую очередь во
внутреннем диалоге обучаемого, диалоге с самим собой, связанном с узловыми
«точками удивления» как познавательными центрами, стимулирующими
умственную активность. Даже при пользовании родным языком внутренний
диалог культур возникает в каждом индивидуальном сознании всякий раз,
когда язык как основа сообщения вступает в спор с «поэтической, образной,
«заклинающей» силой слова и речи» [1]. В более сложных формах такой диалог
протекает при освоении РКИ.
Изучение иностранного языка всегда является лучшим средством
постижения иной культуры. Наиболее эффективно этот процесс протекает при
погружении обучаемого в языковую среду, которая через профессиональные,
бытовые и культурные потребности личности стимулирует совершенствование
лингвистических знаний и навыков. В таких условиях познавательный интерес
в первую очередь формируется содержанием обучения, целенаправленно
подобранными текстами учебной, воспитательной и культурной программы,
влиянием педагогов и микросреды, т.е. учебной группы. Внутренний диалог
учащегося возникает при сопоставлении культурного и языкового материала в
антитезе «родной — иной» и «новое — старое» на уровне
общеобразовательных и профессиональных понятий, связанных в первую
очередь с терминологией. Но в этом случае и профессиональные тексты, и
тексты культурно-воспитательных программ всегда имеют адаптированный,
несколько искусственный характер, поскольку ориентируют «участников»
внутреннего диалога на идеальные условия существования культуры и языка,
где конфликта теория — практика и язык — речь на уровне изучаемого РКИ не
существует.
Недостатки литературно-текстового принципа обучения РКИ отмечал
еще В.Г. Белинский. Будучи вынужденным подменить погружение в русскую
языковую среду текстами авторов современной ему художественной
литературы, в проекте своей учебной программы он особое место отводит
басням Крылова, которые, по его мнению, имеют «то достоинство, что писаны
языком в высочайшей степени народным, следовательно, более всего другого
могут познакомить с русским языком» [2: 11]. Упоминание в нашей работе
Белинского неслучайно. Как классик и основатель на русском языковом
пространстве теории и практики диалога культур, он интересен тем, что стал
знаковой фигурой в истории русско-украинских связей, воплотив в своем
наследии все противоречия межъязыкового и межкультурного диалога двух
народов. Анализируя письма, литературно-критические работы и иные
документы, связанные с его личностью, нетрудно заметить существенные
противоречия в восприятии украинской истории, быта, языка, литературы —
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всего того, что мы называем культурой. Очевидно, что внутренний культурный
диалог самого Белинского был чрезвычайно зависим от внешних факторов,
обусловленных
его
жизненными
обстоятельствами,
сиюминутными
литературными и коммерческими планами. Кроме того, следует отметить, что
подцензурные литературные источники, на которые ориентировался
Белинский, создавая для себя картину украинской культуры, не
соответствовали тем реалиям, с которыми ему приходилось сталкиваться при
непосредственном с нею контакте, что существенно повлияло на его
внутренний диалог и определило противоречия в мировоззрении писателя.
Анализ внутреннего диалога культур, протекающего у каждого из
учащихся при изучении РКИ в условиях современной Украины, представляется
крайне важной задачей. Ориентируя обучаемых на литературные тексты и
канонизированные формы коммуникации, преподаватель зачастую может лишь
догадываться о том внутреннем конфликте, который разворачивается в
микросоциуме учащихся. В социальном аспекте конфликт в таком случае
преимущественно разрешается в ходе разъяснительной воспитательной работы,
однако разрешение противоречий на уровне вербальной коммуникации
зачастую оказывается вне сферы педагогического внимания. Между тем,
находясь в новом для себя языковом окружении, иностранный студент,
изучающий русский или украинский язык, сталкивается с необходимостью
научиться ориентироваться в условиях реального двуязычия. Ведь и
украинская, и русская профессиональная терминология в равной степени
необходима будущему врачу, инженеру или юристу, которые, проходя
практику, должны общаться с украинскими гражданами. Однако уже одно
только сопоставление украинской и русской терминологии даже для носителей
языка требует дополнительных разъяснений, уводящих в историю русскоукраинских связей (преступление — злочин, гражданский — цивільний,
уголовный — кримінальний, болезнь — хвороба, позвонок — хребець,
комплектующие — комплектівка и т.п.). Кроме того, реальными и
действенными факторами суггестопедического влияния на внутренний диалог
учащихся являются русско-украинское просторечие, молодежный и
профессиональный жаргон, требующими учета и педагогической коррекции
при изучении как русского, так и украинского языков как иностранных.
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ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ В ПОСІБНИКАХ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Румянцев О.Є.
Італія, Палермо, Università degli Studi di Palermo
Фонетична транскрипція є одним із важливих засобів пізнання звукового
інвентарю іноземної мови, оскільки дозволяє описати мінімальну лінійну
одиницю звукової системи, тобто звук або фонему. Різні форми транскрипції
вживають у навчальних посібниках з української мови як іноземної (далі —
УМІ), зокрема в підручниках для самостійного оволодіння мовою. Тип
транскрипції залежить від методу вживання дидактичного матеріалу
(теоретичний курс; практичне навчання; самостійне навчання) та цільової
аудиторії.
Наявність аудіоматеріалу в сучасних підручниках з іноземної мови має
першорядну важливість для пізнання її звукової системи. Графічний запис
звучання слів не може передати всіх відтінків живого мовлення, тому
аудіювання відіграє вагому роль у сучасній дидактиці. Водночас транскрипція
виконує в дидактиці інакшу, особливу функцію: щоб досконало упізнавати
звуки в потоці мовлення, слухач має усвідомлювати фонематичну структуру
мови, отже, виокремлення та коректний запис фонем є важливою складовою
дидактики УМІ. Обидва інструменти — аудіоматеріал та фоне(ма)тична
транскрипція — потрібні іноземному студентові для коректного оволодіння
основами української практичної фоностилістики.
У міжнародній практиці застосовують графічний інвентар і засади
Міжнародного фонетичного алфавіту (далі — МФА), що на сьогодні є найбільш
досконалим засобом опису звуко-системи численних мов [2]. Натомість
фонетичний опис української мови, її наукова фонетична транскрипція,
традиційно спирається на літери українського алфавіту [1: 234-237]. На
уроках/лекціях з української мови для українських студентів на всіх рівнях
навчання використовують цей тип транскрипції. Тим часом, у посібниках для
іноземних студентів, які мають оволодіти українською орфографією та
фонетикою, необхідно вживати засади МФА.
Якщо проаналізувати навчальні посібники з УМІ, що їх опубліковано в
Україні, практика вживання фонетичної транскрипції, заснованої на українській
кирилиці, є вельми поширеною. Таку транскрипцію, наприклад, застосовують
на підготовчих університетських курсах для іноземних студентів, де дидактика
має фронтальний характер, а характеристику звуків пояснює безпосередньо
викладач. Навпаки, практика вживання українських літер для фоне(ма)тичної
транскрипції в посібниках, розрахованих на самостійне оволодіння
українською, або в посібниках консультативного характеру (граматика), є, на
нашу думку, невиправданою.
Уживання латинських літер для опису української фонетики також не
завжди слід вважати дійовим дидактичним інструментом. Наприклад,
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малоефективним є запис назви букви української абетки латинськими
літерами — наприклад: б /be/; такий тип запису в більшості випадків пояснює
студентові лише назву літери (яка у потоці мовлення не вживається), але не
описує ні фонему, ані звук. В окремих випадках можна спостерігати вживання
символів транслітерації замість символів фонетичної транскрипції —
наприклад: ш [š]; натомість треба вказувати [ʃ].
Поширеним та доволі ефективним є опис української фоне(ма)тичної
одиниці за посередництвом її практичного порівняння зі звуковим інвентарем
рідної мови студента. Однак, хоча така практика й допомагає пояснити вимову
відповідного звука, це все ж не надає інструментів для фоне(ма)тичної
транскрипції окремих слів.
Показово, що знайти зразки фонетичної транскрипції МФА у посібниках з
УМІ, зокрема опублікованих в Україні, нам не вдалося. З розглянутої нами
літератури, найбільш точний приклад фонетичного запису містить граматика
української мови: Ukrainian. A comprehensive grammar [3: 18-20].
На засадах фонетичної транскрипції МФА, що її застосовано в цій
граматиці, пропонуємо наш приклад транскрипції української звукової системи
із незначними відхиленнями: а [ɑ], б [b], в [β], г [ɦ], ґ [g], д [d], е [ɛ], є [jɛ], ж [ʒ],
з [z], и [ɪ], і [і], ї [ji], й [j], к [k], л [l], м [m], н [n], о [ɔ], п [p], р [r], с [s], т [t], у [u],
ф [f], х [x], ц [ʦ], ч [ʧ], ш [ʃ], щ [ʃʧ], ю [ju], я [jɑ].
У порівнянні з наведеною вище граматикою, слід, зокрема, пояснити такі
відмінності:
– низький голосний заднього ряду а (також я) записуємо як [ɑ]
(відповідно [jɑ]), а не як голосний заднього ряду [a] (або [ja]);
– сонорний губно-губний в записуємо як [β]; натомість у наведеній
граматиці, поряд з білабіальним, вказано й губно-зубний варіант: [β/v]; з одного
боку, як зазначено у сучасній науковій літературі, “для сучасної літературної
мови не істотно, у якому алофоні — губно-зубному чи губно-губному –
реалізується фонема /в/” [1: 236]. Між тим, для формування в іноземного
студента здібності виявляти білабіальний звук у мовному потоці необхідно
пояснити його насамперед за посередництвом адекватної транскрипції, чим і
обумовлений наш вибір на користь символу [β];
– дзвінкий фарингальний г слід записувати як [ɦ], а не як глухий
фарингальний [h].
Наведений вище приклад фонетичної транскрипції опубліковано в
підручнику української мови для італійців. Цей підручник адаптовано і для
використання в аудиторії, і для самостійного навчання [4: 20].
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ABOUT A MUTUAL ACCULTURATION OF AN ENGLISH TEACHER AND
FOREIGN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
AT THE ADVANCED LEVEL
Sanzharovska Yu. A.
Ukraine, Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University
Since the end of the 20th century the world-wide processes of globalization and
humanization have led to the situation when cross-cultural communication takes
priority both at the political and social spheres. Scientific researches of leading
methodologists (A.L. Berdichevsky, O.D. Mitrofanova, Y.E. Prokhorov, S.G. TerMinasova) indicate that the development of a student’s personality takes place in the
process of teaching/learning in the conditions of an intercultural dialogue. When
teaching foreign students the English language at the advanced level, we can watch
polycultural communication as the representatives of various ethnic groups and
different cultures join the polylogue.
Taking into account up-to-date demands to teaching a foreign language, which
is put into effect inseparably from the understanding of a proper culture, one of the
strategic directions of teaching English as a foreign language is the formation of a
foreign students’ sociocultural competence as an informative component of the
linguocognitive level of their intercultural lingual personality [1]. In the process of
development a sociocultural competence of foreign students a synthesis of two
phenomena takes place: to involve the students in the English culture and to shape
their intercultural lingual personality. It is implemented in teaching different kinds of
speech activities in a sociocultural sphere of communication.
A contemporary program in English for foreign students who are not
philologists [2] provides 130 academic hours for teaching foreign students
communicative skills in a sociocultural sphere. The latter amounts 20 % of all
academic hours given for teaching students English as a foreign language from 1 to 4
years of study according to the scale of hours regulated by the curriculum of the
Ministry of Education and Science of Ukraine. Learning of such topics as «Higher
education in Ukraine» / «Higher education of a student’s country»; «Universities in
Ukraine» / «Universities of a student’s country»; «Ukrainian calendar» / «National
holidays of a student’s country»; «Ukrainian traditions and customs» / «Traditions
and customs of a student’s country»; «Ukrainian outstanding scientists» /
«Outstanding scientists of a student’s country» enhances the process of the mutual
acculturation of a teacher and students in the group.
This process can be represented in a visual way by the example of the topics
«Ukrainian calendar» / «National holidays of a student’s country».
The tasks of English practical classes using the topics mentioned above are the
following: the development of skills and abilities of foreign students’ dialogic speech;
skills and abilities of using rules of speech etiquette; the formation of an appropriate
evaluation of an existing communicative situation; the supplement of background
knowledge; the development of a value attitude to the realities of the Ukrainian
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sociocultural area and students’ national features. Work with visuals, which is
appropriate for all methodological demands of such activities in English language
classes, contributes to the achievement of the assigned tasks. In the classes students
learn national Ukrainian holidays and discuss the elements which are interesting or
unclear for them. On the other hand, they prepare interesting material about their
national holidays and join their teacher to the features of their national culture. For
example, traditions of the holiday Novruz Bayram cause a vivid interesting
discussion by lexical and grammatical means of the English language. Its
ceremonialism can be compared with ritual elements of such holidays as New Year,
Christmas, Shrovetide, Easter, etc.
To sum up, it can be concluded that in the process of teaching English as a
foreign language at advanced level takes place mutual acculturation of a teacher and
foreign students that is a precondition for the development of their intercultural
linguistic personality.
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РОЛЬ И МЕСТО СИНТАКСИСА В ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
Седьмая Е.В. Боченков А.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
При
обучении
русскому
языку
иностранных
студентов
естественнонаучного профиля главной задачей является подготовка будущих
специалистов к чтению научных текстов с целью получить необходимую
научную информацию. Следовательно, при работе со специальным текстом
важно обращать внимание не только на его лексический состав и
грамматическую структуру, но и на текстообразующие компоненты,
находящиеся в нем, т. е. средства связи в предложениях и между частями
текста.
Среди основных проблем учащихся можно выделить непонимание
основной идеи текста, неумение дифференцировать информацию, в частности,
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отделить главную информацию от второстепенной и, как следствие, стремление
к дословному пересказу содержания текста.
Самыми распространенными ошибками учащихся при построении
письменного или устного высказывания являются следующие:
1) неправильный выбор средств связи между отдельными фразами и
фрагментами текста, их однообразие при использовании;
2) нарушение логической последовательности мыслей в тексте;
3) неумение выделить и сформулировать вводную и конечную или
обобщающую информацию;
4) неумение выделить абзацы и крупные единицы текста, соответствующие
его тематике;
5) в случае выделения абзацев неумение находить сцепляющие слова и
обороты, обеспечивающие связность текста.
Для правильной интерпретации текст учащиеся должны уметь выделить в
нём текстообразующие компоненты, в роли которых выступают известные
лексические и грамматические средства.
Следовательно, при работе с текстом необходимо обращать внимание
учащихся на вводные слова и словосочетания в качестве связующих элементов,
на разные виды лексических повторов, словозаместители и др. В этом случае
хорошие результаты дают упражнения типа:
1) выделите средства связи во фрагменте текста и между его фрагментами;
2) определите способ выражения смысловых связей (слова-заместители,
антонимические и синонимические повторы, вводные слова и вводные
конструкции);
3) измените структуру текста так, чтобы употребить вводные слова и
словосочетания заданного типа, и др.
Кроме указанных выше, адекватно понять научную информацию в тексте
помогут следующие упражнения:
1) выпишите опорные ключевые слова и словосочетания;
2) разделите текст на тематические фрагменты и найдите в них
информационные центры;
3) перечислите основные факты, содержащиеся во фрагменте текста, и др.
Чтобы правильно ориентироваться в тексте, учащиеся должны уметь
разделить текст на большие, законченные по смыслу тематические отрезки,
проанализировать композиционные особенности текста, выделить абзацы,
включающие введение, основную информацию, заключение и обобщение.
Лексико-содержательный анализ текста требует знаний, способствующих
формированию умений правильно составить аннотацию, резюме, реферат.
Таким образом, перечисленные выше упражнения и задания
способствуют не только правильному пониманию учащимися информации
научных текстов, но и развитию логического мышления и умения осознанного
использования необходимых языковых средств для адекватной передачи
содержания текста.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ КАК ЗНАЧИМАЯ
ЧАСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЗНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КУЛЬТУР
Селина И.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Незнание и неумение использовать невербальные средства коммуникации
изучаемого иностранного языка в процессе общения ведёт к непониманию,
к комическим, а иногда к конфликтным ситуациям: к насмешкам и даже
к оскорблениям. То есть, невозможно адекватное взаимопонимание двух
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам [1: 26].
Невербальные средства коммуникации — средства несловесной
коммуникации в речевом акте [2:25] играют важную роль в процессе
общения, особенно между представителями разных языковых культур.
Психологи установили, что в процессе межличностного общения от 60 до
80% информации о собеседнике мы черпаем за счет так называемых
невербальных средств общения – жестов, мимики, взглядов, телодвижений,
интонации, выбора определенной дистанции между партнерами. Причём всем
хорошо известно, что в разных культурах символическое значение движений,
поз, жестов и даже взгляда имеет различное, иногда прямо противоположное
значение [4].
За последние годы в Харьковский национальный университет имени
В. Н. Каразина для обучения на медицинском факультете приехало большое
количество студентов из Индии со своей неповторимой культурой, со своими
определёнными традициями и нормами, со своими правилами поведения, с
огромным количеством невербальных средств коммуникации, присущих только
этой стране и непонятных нам. И, естественно, с индийскими студентами часто
происходят различные казусы в процессе общения с представителями нашей
языковой культуры.
Так, обычный кивок головой, означающий у нас «Да», в индийской
культуре имеет противоположное значение. А покачивание головой из стороны
в сторону, понимаемое нами как «Нет» или «Не знаю», у них означает «Да».
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Для приветствия мы обычно используем рукопожатие, а для Индии это
слишком просто. Поздороваться для индийца – это целый ритуал. Например,
для приветствия с преподавателем ладони складываются вместе и подносятся
ко лбу со словом «Namaste!» («Здравствуйте!»).
Для приветствия на расстоянии мы машем рукой и произносим:
«Привет!», а для индуса этот жест означает «Нет» или «Уходите!».
Отношение ко времени в Индии более свободное, чем у нас. Поэтому им
сложно планировать время, концентрироваться на одном деле, не опаздывать на
занятия. Такое поведение может нас удивлять, обижать, иногда даже сердить,
ведь нам свойственна пунктуальность и ответственность. А для Индии это
норма.
В процессе общения в Индии характерно сохранять дистанцию на уровне
вытянутой руки. Прикосновения не распространены. Нельзя касаться головы
человека. Недопустимо, чтобы в публичных местах мужчина прикасался к
женщине, флиртовал и кокетничал с ней, а для нас это вполне нормальное
явление и не вызывает у нас особого удивления.
В кафе у нас принято пользоваться столовыми приборами, а в Индии едят
руками. Для нас это неприлично, а для них — норма. Чтобы попросить
официанта подойти, индиец вытягивает вперед руку ладонью вниз, потом в
этом положении сгибает и разгибает пальцы, как будто берёт что-то. А мы
обычно просто поднимаем руку вверх.
Преподаватели, работающие в индийской аудитории, должны понимать
невербальные средства общения этой языковой культуры, чтобы учебный
процесс был более эффективным.
Это лишь некоторые примеры различий невербальных средств
коммуникации индийской и нашей языковых культур. Следовательно, для того,
чтобы избежать разногласий и неверной интерпретации невербальных средств
коммуникации в процессе межкультурного общения, необходимо знакомить
учащихся с традициями и культурой изучаемого языка, прививать им умение
понимать сходства и различия в коммуникативном процессе людей разных
языковых культур [3:635].
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯРА СЛАВУТИЧА
(ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЯРА СЛАВУТИЧА)
Селіверстова Л.І.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
У січні 2018 р. українці вшановували пам’ять Яра Славутича, відомого
україніста діаспори: поета, літературознавця, мовознавця, педагога, ономаста,
філософа, члена Української Вільної Академії Наук, Наукового Товариства
імені Шевченка, канадських, американських, міжнародних товариств. Багатьма
творами й науковими працями він збагатив українську літературу, а
підручниками — українське мовознавство. Його поетичні твори перекладені
англійською, польською, угорською, російською, білоруською, італійською,
іспанською, португальською, німецькою, французькою, литовською,
хорватською мовами.
Діяльність професора Яра Славутича різноманітна: дослідження
з мовознавства й літературознавства, бібліографії, рецензування різних
видань, редагування й видання збірників, альманахів, часопису «Канадська
Україна», участь у багатьох усесвітніх конгресах, конференціях, педагогічна
праця, написання підручників з української мови тощо. Яр Славутич багато
перекладав з польської, чеської, болгарської та найбільше з англійської
мови, віддано працюючи для рідного українського слова. Поезію Джона
Кітса в українському перекладі видано в Лондоні. За таку титанічну працю
на тлі української літератури Яр Славутич удостоєний багатьох нагород і
відзнак: золотої Шевченківської медалі, 2 премій Літфонду імені Івана Франка
в Чикаго, звання поета-лауреата від Української Могилянсько-Мазепинської
Академії наук, премії імені Дмитра Яворницького, премії імені Дмитра Загула
та інших відзнак [2: 40]. За боротьбу за волю України Українське Козацтво в
Чикаго нагородило професора Яра Славутича почесною відзнакою – Хрестом
з мечами, срібною і золотою лавровою гілкою на стяжці. Творчість Яра
Славутича зацікавила багатьох читачів як в Україні, так і за кордоном, і виявила
з них палких прихильників, так що за цей час було видано багато статей про
творчість і діяльність поета.
Яр Славутич, виїхавши за кордон під час Другої світової війни, займався
порівняльним літературознавством, вивчав слов’янські мови — польську,
чеську,
болгарську,
сербохорватську
(російську,
білоруську
й
церковнослов’янську знав ще з батьківщини), класичні грецьку та латину,
займався редакторською працею в журналах «Заграва» (Авгсбург) та «Арка»
(Мюнхен). Він має майже 60 років педагогічної діяльності. У Канаді на
початку педагогічної роботи Яр Славутич, отримавши диплом «доктора
філософії» зі славістики, переїхав на запрошення до Американської
військової школи мов у Монтереї, де за новою власноруч розробленою
зорово-слуховою методикою навчав студентів української мови. Там доктор
Яр Славутич не лише викладав мову, а й писав підручники з української
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мови. Він автор текстів і граматики української мови, призначених для різних
категорій учнів, від молодих школярів до студентів університету.
З перших днів у Едмонтоні професор Яр Славутич редагував,
перекладав і сам писав навчальні матеріали для міністерства освіти в
Альберті. За його редакцією вийшла у світ серія читанок для українських
шкіл. В Альбертському університеті професор започаткував курси
української мови й літератури. За роки викладацької діяльності він
випустив багато бакалаврів і магістрів, які стали докторами в інших
університетах і тепер викладають славістичні предмети. Яр Славутич —
автор семи підручників з української мови. Один мав 5 видань, другий —
8 видань, третій — 2 видання. Підручники мають великий успіх
в англомовному світі. Підручник «Українські розмови» перекладено для
франкомовних студентів, також було видано португальський переклад. Не
лише українською граматикою приваблював педагог своїх студентів. Його
колеги згадують такі цифри: професор підготував для студентів літературні
вечори: «Тарас Шевченко» — 24 вечори, «Іван Франко» — 12 вечорів,
«Леся Українка» — 12 вечорів, «Михайло Коцюбинський» — 12 вечорів,
«Ольга Кобилянська» — 12 вечорів, «Огляд української літератури з XI
століття до 1941 року» — 24 вечори. Педагогічна діяльність Яра Славутича
поширювалась усією Канадою. Він упорядкував і видав 5 томів альманаху
«Північне сяйво», 2 томи «Західноканадського збірника», «Антологію
української поезії в Канаді 1898–1973 років», 2 збірники «Української
Шекспіріяни на Заході» (1987, 1990), 3 видання «Анотованої бібліографії
української літератури в Канаді». Найважливіша й найтяжча його праця —
це п’ятдесятирічна копітка робота, яку він розпочав ще в Україні,
продовжував протягом усього життя в Канаді — це збирання списків,
опитування рідних, потерпілих, установлення обставин репресій,
систематизація спогадів сучасників і, нарешті, впорядкування книжкимартиролога «Розстріляна муза» (1-е видання Детройт, 1955; 2-е видання
Київ, 1992) про українських поетів, письменників і літературознавців,
близько 500 осіб, розстріляних у в’язницях чи замучених на каторжній
праці в масових таборах смерті, списки жертв сталінського режиму та
німецько-гітлерівських загарбників.
Коли Україна стала незалежною державою, Яр Славутич неодноразово
відвідував тут наукові й творчі заходи, він читав лекції в українських
університетах про українську літературу в діаспорі, привозив і дарував
книжки, допомагав матеріально молодим науковцям. Ми підтримуємо
думку Юхима Красноштана, який добре знайомий з легендарним
українознавцем, що «ім’я Яра Славутича повинне увійти в Пам’ятну Книгу,
що увічнює найзаслуженіших українців, його творчість — у золотий фонд
українського письменства, а його підручники — в осяги новітньої
української педагогіки» [1: 32].
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ABOUT AN ORAL PRACTICE ENGLISH LANGUAGE CLASS
ACCORDING TO TASK-BASED LANGUAGE LEARNING FOR
INTERNATIONAL STUDENTS
Stepanov V. A.
Ukraine, Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University
Today the communicative method of learning a foreign language is the main
approach for teaching students in Europe. It has been known for more than 20 years
and is widely used for teaching English at all levels of language proficiency. In recent
decades, a branch of communicative learning called task-based language learning has
been singled out. According to Jeremy Harmer, the expert in the field of English
language teaching, one of the strong sides of task-based language learning is its
advantage over traditional techniques in the development of communicative and
interactive skills of the students that are two most important factors in language
learning [1]. Task-based approach focuses on the use of authentic language and on
asking students to do meaningful tasks using the language they learn. Such tasks can
include visiting a doctor, preparing for an interview, or calling customer service for
help. Assessment is primarily based on task outcome or more likely the appropriate
completion of real world tasks rather than on accuracy of language forms. It means
that seeing how learning a language in a real environment is generally much more
effective than teaching the language solely as a foreign language that would be a
certain advantage. In task-based learning lessons, learners are responsible for
selecting the appropriate language for any given context themselves. As the task is
the core of the lesson, teachers should mind that any attention to form, grammar or
vocabulary, increases the likelihood that learners may be distracted from the task
itself and become preoccupied with detecting and correcting errors or looking up
language in dictionaries and grammar references. Despite the fact that the grammar
itself is not the main point of learning process according to the task-based method,
the course of 30 class hours will include both the general and specific aims, personal,
public, occupational and educational topics, along with lexical and grammar
structures corresponding to the group level, presented in the Common European
Framework of Reference for Languages [2].
There may be several effective structures for creating a task-based learning
lesson, here is a basic outline: pre-task, task and review.
In the pre-task, the teacher will present what will be expected of the students in
the task phase. The teacher will provide the students with key vocabulary or
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grammatical constructions. The instructors may also present a model of the task by
either doing it themselves or by presenting picture, audio, or video demonstrating the
task.
The course will cover 20 topics presented in 10 units with structured pre-tasks,
tasks and a final task for the review. During the task completion, the students perform
the tasks in small groups, although this depends on the type of activity. If learners
have created linguistic products, e.g. text, presentation, audio or video recording,
learners can review each other's work and offer appropriate feedback.
The result of each unit of the manual will be the final assignment, i.e. a text
presentation or a video in which students will talk about themselves, their families,
their hometown, their studies, interests, etc. showing their progress in the
development of their communicative and interactive skills together with grammar and
the vocabulary improvement which will encourage the students for a better
performance during their final oral examination.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК ПІДТРИМАННЯ
ПРИРОДНОГО БАЖАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ВЧИТИСЯ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Столярова Н. П.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Іноземні студенти, прибуваючи на навчання в Україну, стають суб’єктами
взаємодії як зі студентським, так і з ширшим соціальним середовищем.
Позитивний результат такої взаємодії — адаптованість, тому керівництву,
професорсько-викладацькому складу, кураторам груп навчального закладу
потрібно створити такі умови, які б сприяли кращому «вживанню» студентів
в іноетнічне середовище. Створення психолого-педагогічних умов передбачає
формування
у
студентів-іноземців
нових
стереотипів
поведінки,
життєдіяльності, залучення їх до нового соціуму, зняття психологічної напруги
і тривоги, створення атмосфери доброзичливості й взаєморозуміння.
На сьогодні проблема створення психолого-педагогічних умов у вищих
навчальних закладах є доволі актуальною, адже впровадження в навчально110

виховне середовище вищих навчальних закладів розроблених умов сприятиме
створенню позитивного середовища для студентів-іноземців.
Зазначимо, що науковці визначають психолого-педагогічні умови порізному, відповідно до предмета їхнього дослідження. Так, С. Яценко виділяє
методичні умови (організація особистісно орієнтованого навчання суб’єктів
навчально-виховного процесу) та психолого-педагогічні (підтримання
природного бажання вчитися) [5: 11]. Ю. Чернецька визначає соціальнопедагогічні умови як сукупність певних обставин, що створюються в певному
середовищі під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників та забезпечують
пристосування, засвоєння соціального досвіду, залучення до нового соціуму
[4: 11]. Н. Завгородня розуміє соціально-педагогічні умови як забезпечення
оптимізації управлінським процесом виховання студентів, актуалізації творчого
потенціалу інноваційних педагогічних технологій в освітньо-виховному
процесі [1: 9]. О. Панагушина вважає, що соціально-педагогічні умови — це
багатопланова й змістовно наповнена дефініція, яка за своєю суттю є
комплексом певних обставин, від яких залежить формування взаємин «суб’єкт
— суб’єкт», що зумовлюють взаємодію та розв’язання цілісних завдань [3: 8].
Ю. Захарчишина виділяє такі провідні групи соціально-педагогічних умов, як
організаційні, психологічні, методичні та міжкультурні [2: 7].
Вивчення науково-методичної літератури, науково-теоретичний аналіз
праць досвідчених вітчизняних і зарубіжних педагогів — науковців дали нам
підстави для визначення сукупності об’єктивних психолого-педагогічних умов.
Одним із найважливіших компонентів конструювання педагогічних умов ми
вважаємо аналіз реальної практики підготовки майбутніх спеціалістів для
зарубіжних країн.
Отже, ми визначаємо психолого-педагогічні умови, які впливають на
іноземних студентів у новому навчально-виховному середовищі, як комплекс
певних методів, форм, особливостей навчального, виховного та педагогічного
впливу на студентів з метою досягнення результату. На основі теоретичного
аналізу наукової літератури виділимо групи психолого-педагогічних умов. Це,
перш за все, організаційні, методичні, психологічні, соціальні, міжкультурні
умови. На нашу думку, найважливішими психолого-педагогічними умовами
підтримання природного бажання іноземних студентів учитися у вищих
навчальних закладах є залучення їх до активної соціальної діяльності та
соціально-педагогічний супровід цього процесу.
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ФОРМУВАННЯ ПУНКТУАЦІЙНИХ НАВИЧОК ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
СИНТАКСИСУ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ
Стребуль Л.О, Кассіна Т.А.
Україна, м. Дніпро, Придніпровська державна академія будівництва
та архітектури, Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара
Основне навчальне завдання для старшокурсників-іноземців — засвоєння
морфолого-синтаксичного програмного базового матеріалу та виведення його
в мовленнєве спілкування.
Оскільки пунктуація базується на знаннях синтаксису — будови
словосполучень і речень як основних одиниць цього розділу, — то заняття
розпочинається з повторення найважливіших питань курсу «Синтаксис
української мови».
Практика підтверджує, що вивчення, наприклад, структурно-семантичних
особливостей складних речень і розділових знаків при них становить труднощі,
тому подання основних синтаксичних понять перемежовується з повторенням
граматичних правил. Наприклад, під час розгляду теми «Складнопідрядні
речення» подають алгоритмічні ряди засвоєння цього типу складних речень,
смислових відношень у них, види і засоби зв’язку.
Алгоритм засвоєння цих тем такий:
1.
Дається визначення складнопідрядних речень, у яких частини
речення нерівноправні за змістом, поєднуються відповідною інтонацією та
сполучниками підрядності й сполучними словами, тобто одна із частин
головна, а інша — залежна, другорядна.
2.
Пояснюються змістові відношення між головною і підрядною
частинами, виділяються граматичні засоби їх вираження.
3.
Розглядаються сполучники підрядності (що, щоб, як, якби, якщо, бо,
мов, хоч, дарма що, незважаючи на те, що тощо) та сполучні слова (хто, що,
який, чий, де, куди, чому, звідки).
4.
Дається інформація про місце розташування підрядних (після,
перед і в середині головного, але означальні й наслідкові підрядні частини
перед головним стояти не можуть).
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5.
Розглядаються види підрядних речень за синтаксичними
відношеннями з головним (означальні, з’ясувальні та обставинні).
Наприклад, у складнопідрядному з’ясувальному реченні: «Ви знаєте, як
шумлять весняні гаї!» ми визначаємо схематичну структуру речення:
(гол. реч.), як (підр. реч.).
Наступний крок — визначення в головному реченні дієслів, до яких
належить підрядне, що дає можливість побачити основну ознаку підрядних
з’ясувальних речень, що пояснюють дієслова зі значенням мислити, почувати,
сприймати мовлення.
Таким чином, при інформаційно неповній головній частині підрядне
речення розкриває зміст, тобто з’ясовує, завершуючи висловлення.
Проаналізувавши різні види складнопідрядних з’ясувальних, визначаємо
порядок речень, що є фіксованим: підрядне речення завжди стоїть після
головного, з’ясовуючи те, що намічено в ньому.
Між головним і підрядним реченнями завжди ставимо кому.
За аналогічним алгоритмом аналізуємо підрядні обставинні (місця, часу,
способу дії і ступеня, причини, мети), займенниково-означальні, наслідкові,
допустові, порівняльні.
Практика показує, що використання такого алгоритму дає можливість
мінімізувати лексико-граматичний матеріал при засвоєнні пунктуації.
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РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ МIЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ
Стремоухова І.В.
Україна, Харків, Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. П.Василенка
Іншомовна підготовка фахівців технічних спеціальностей є одним із
важливих складових сучасної системи вищої технічної освіти. Бурхливий
розвиток міжнародних зв’язків в епоху глобалізації зумовлює необхідність
підготовки фахівців з відповідними компетенціями. В усьому світі існує
нагальна потреба у фахівцях, які можуть успішно співпрацювати з
представниками інших країн.
Глобалізація освіти, розширення та поглиблення міжнародного
співробітництва, інтеграція України у глобальне економічне середовище – усе
вищезазначене є причиною виникнення ринкової потреби у спеціалістах з
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принципово новими характеристиками. Зокрема, йдеться про підприємницькі
цінності, економічне мислення, ініціативність, лідерські здібності, а також
здатність бути ефективним комунікантом у полікультурному середовищі.
Сучасна методологія розглядає мову як культурний код нації так, що вивчення
іноземної мови поєднане з пізнанням історії та культури народу, мову якого
вивчають, стилю життя, систем моральних цінностей, особливостей
менталітету.
Співвідносити мовні засоби з нормами мовної поведінки неможливо без
знань про реалії країни мови, що вивчається. Щоб досягти порозуміння в
міжкультурному спілкуванні, фахівець повинен не тільки володіти знаннями
в професійній сфері, але й уміти встановлювати контакт, орієнтуватися на
національно-специфічні риси свого партнера, співпереживати й розуміти
співрозмовника як представника певної соціальної групи. У ході спілкування
комуніканти виступають як носії певних соціальних стосунків, вербальних та
невербальних норм поведінки, що виникають у тій чи іншій сфері діяльності і
реалізуються в конкретних мовленнєвих ситуаціях. Участь у процесі
спілкування вимагає володіння комунікативною компетенцією та знань
комунікативної поведінки. Це передбачає володіння певною сумою знань
мовного матеріалу, уміння співвідносити мовні засоби із завданнями та
умовами спілкування, можливість організовувати мовленнєве спілкування з
урахуванням соціальних норм поведінки та комунікативної відповідності
висловлювання. Знання норм та традицій спілкування співрозмовників
дозволить учасникам мовленнєвого акту, що належать до різних національних
культур, адекватно сприймати та розуміти один одного, сприяти «міжкультурній
комунікації». Незнання та нерозуміння норм та традицій спілкування носіїв
іншої культури викликає «культурний шок».
Міжособистісне спілкування носіїв різних мов та культур може
здійснюватися за тих умов, якщо комуніканти будуть цікавими один одному,
якщо вони будуть керовані однією метою — взаємопорозумінням,
взаємозбагаченням засобами міжкультурної комунікації.
Спілкування між людьми здійснюється за допомогою різних засобів,
знакових систем, різних мов. Поряд з національними мовами, які відображають
історію народу, своєрідність його психології, існують також інтернаціональні
мови, що відіграють важливу роль у міжнаціональному спілкуванні людей.
Такою є мова науки, мова понять та формул. Завдяки цій мові наукові
досягнення одного народу стають набутком інших народів світу, втілюючись у
практичну діяльність спільноти.
Метою формування міжкультурної компетентності є розвиток здатності
особистості адаптуватися й успішно працювати в інокультурному середовищі.
Активізація свідомої, творчої, пошукової діяльності студентів, яка базується на
використанні
лінгвокраїнознавчих
знань,
підвищує
практичний,
загальноосвітній, виховний потенціал навчання іноземних мов. Такий підхід
дозволяє вивчати іноземну мову, поглиблюючи знання про соціокультурні
особливості іншого народу.
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Для успішного формування міжкультурної компетенції студентів викладач
може використати на заняттях різні методи інтерактивного навчання, беручи до
уваги рівень підготовки, інтереси й потреби кожної конкретної групи студентів.
Здійснення міжкультурної комунікації досягається за умови знання
іноземної мови, картини світу, форм поведінки й урахування національнокультурної специфіки, за рахунок формування у студентів орієнтації на
загальнолюдські цінності.
У дидактичних і психологічних дослідженнях переконливо доведено
закономірну єдність освіти, виховання і розвитку особистості.
Мова є важливим засобом спілкування, засобом пізнання і вираження
думки, вона, як найважливіший чинник національної самосвідомості, не лише
забезпечує комфортне існування людини в суспільстві, а й дозволяє виробити
систему загальнонародних, національно зумовлених уявлень, пізнати
національний характер особистості. У процесі вивчення іноземної мови студент
може поступово набувати тих знань, розвивати ті навички й уміння, які є
передумовою для успішної міжкультурної комунікації.
Орієнтація на національно-культурні оцінні характеристики слів і текстів
сприяє виробленню критеріїв загальнолюдських цінностей. Адже, лише
спираючись на споконвічні поняття і категорії, властиві народу, людина пізнає
світ і його закономірності. Отже, під час вивчення іноземної мови у ВНЗ слід
враховувати національно-культурну специфіку процесу спілкування, що
найбільш яскраво ідентифікує особистісні цінності співрозмовників і сприяє
комунікативному комфорту та успішному комунікативному результату.
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К ПОНЯТИЮ ВЕРНОСТИ ПЕРЕВОДА
Хафян У.
Тунис, Тунис, Высший институт языков Туниса
Университета Карфагена (ISLT)
Расхождения ориентаций и подходов к теории перевода привело
к различию в определениях самого его понятия, что, в свою очередь, отразилось
на несхожести определений точной концепции верности перевода, которую
каждый переводчик должен учитывать в переводческой деятельности.
Переводческая деятельность в течение длительного периода времени
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рассматривалась как искусство. Парадигма изменилась только с начала второй
половины прошлого века: к теории перевода стали относиться как к точной
науке. Интерес к молодой науке повысился в конце XX – начале XXI в. Такое
положение было вызвано рядом факторов: 1) развитием и расширением
межъязыковой коммуникации в разных областях жизни современного общества
(торговле, промышленности, науке, культуре и т.п.), 2) потребностью в услугах
переводчика, которая увеличилась и, следовательно, расширила круг его задач,
3) изменением роли переводчика, которая вышла за рамки классической сферы
деятельности и стала более обширной, 4) переоценкой места, занимаемого
культурными явлениями в общении. Переводчик становится посредником
между языками и культурами и ключом к преодолению культурных барьеров.
Его присутствие незаменимо для того, чтобы обеспечить взаимное понимание и
межкультурное общение.
Нам представляется, что вопрос верности перевода бесспорно является
краеугольным камнем и одновременно конечной целью каждого
переводческого процесса.
Перевод может иметь два взаимосвязанных значения: 1) продукт
переводческой деятельности и 2) так называемый процесс переводческой
деятельности сам по себе, поскольку он является движущей силой перевода
вообще. Под этим мы подразумеваем все, что окружает перевод как действие.
Перевод — это сложный процесс, пронизанный как лингвистическими,
так и экстралингвистическими, в том числе культурными, факторами, которые
строят его и определяют его конечную цель.
Задача, которую нужно решить, – это ответить на вопрос, как передаётся
культурная составляющая текста оригинала получателям текста перевода.
Конечно, переводчик не может заполнять вакуум, разделяющий культуры двух
миров, поэтому ему необходимо рассматривать культуру в её общем контексте.
Такой подход к культуре позволяет ему передать её элементы понятным
способом.
Погружение в культуру исходного текста неизбежно, ибо оно позволяет
переводчику овладеть многими фоновыми культурными знаниями, вербальным
и невербальным коммуникативным поведением, которые могут пронизывать
текст потому, что процесс перевода имеет отношение к культурному
восприятию и культурным коннотациям.
Акт перевода является передачей значений, но не передачей слов.
Перевод считается верным лишь при соблюдении трёх констант, а именно
намерения автора текста, языка перевода и получателя перевода.
Верность перевода требует двух условий: 1) адекватности смысла,
понимаемого переводчиком, намерения и интенции производителя текста
оригинала и 2) адекватности понятого значения получателем перевода
понятому значению получателем оригинального текста.
Из этого вытекает, что верный перевод текста обусловливается не только
правильным пониманием смысла текста, что возможно лишь в случае, если
переводчик
имеет
глубокие
лингвистические
знания,
но
и
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экстралингвистическими знаниями, связанными прежде всего с культурой и
«ненормативными» употреблениями знаков в пределах языка оригинала.

ФРАКТАЛЬНІ СИСТЕМИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Хмизова О.В.
Україна, Миколаїв, Чорноморський національний університет
імені Петра Могили
Іноземні студенти, які здобувають вищу освіту в українських медичних
закладах, мають швидко оволодіти українською мовою і, зокрема, фаховою
термінологією обраної спеціальності. Для інтенсифікації процесу опанування
усним мовленням, розвитку навичок аудіювання та збагачення словникового
запасу ми використовуємо такі лінгво-інформаційні структури як фрактали.
Термін «фрактал» (від лат. fraсtus — подрібнений, фрагментований)
запропонував математик Б. Мандельброт для позначення нерегулярних, але
самоподібних структур. Із математичного погляду фрактал — це безліч
дробової розмірності. Провідна ідея теорії полягає в тому, що структура цілого
відображена в його частинах [2: 117]. Мовна система організована за
фрактальним принципом, де компоненти одного рівня, об’єднуючись, стають
елементами для побудови складніших утворень [1: 65].
Фрактали втілюють ідею динамізму, мінливості, нелінійності мови як
складної системи, що постійно еволюціонує, повторюючи у загальних рисах
власну структуру на різних рівнях організації. Підкреслимо, що українська
професійна медична мова містить достатньо лексичних систем фрактального
типу (наприклад, ліки, лікар, лікарка, лікувати, лікуватися, вилікувати,
виліковний, невиліковний, виліковність, лікарня, лікарняний, лікарський,
лікування, лікувальний, лікувально-профілактичний, ...).
Обмежений обсяг навчального навантаження (30 годин практичних
занять) зумовив інтенсивний характер курсу української мови (за професійним
спрямуванням) у медичному інституті ЧНУ імені П. Могили, що має на меті
ознайомити студентів з основами української літературної мови, дати уявлення
про її фонетичні особливості, граматичну систему, а також забезпечити
оволодіння лексичним мінімумом, який би дав змогу використовувати типові
для різних ситуацій професійного спілкування моделі висловлювань. Мовоюпосередником для подання теоретичного матеріалу, лінгвістичних термінів,
пояснень і коментарів, для перекладу нових слів є англійська. Українські
медичні терміни теж дублюються англійськими відповідниками.
Іноземні студенти знайомляться з типовими моделями, які властиві таким
різновидам мови професійного спілкування медичних працівників, як: медична
наукова мова, медична розмовна мова, мова медичної документації, мова
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медичної реклами. Наприклад, у вивченні граматичного матеріалу
застосовуються слова з лексичного мінімуму (зокрема, іменники: медицина,
медичний, хворий, хвороба, пацієнт, лікар, лікарня, поліклініка, ліки, лікування,
лікувальна справа, назви частин людського тіла та органів, назви навчальних
предметів (анатомія, гістологія, терапія, педіатрія, хірургія тощо); дієслова:
оглядати, лікувати, призначати тощо). Інтенсифікація курсу зумовила модульне
подання граматичного матеріалу із застосуванням узагальнювальних таблиць та
фракталів, а також комплексність (усі аспекти мови представлені у
функціональних взаємозв’язках різних видів мовленнєвої діяльності).
Робота студентів-іноземців спрямовується з урахуванням їхніх
індивідуальних можливостей щодо опанування української мови (за
професійним спрямуванням). Наприклад, індійські студенти з перших хвилин
заняття активно долучаються до роботи, їм цікаво навчатися, вони прагнуть
якнайкраще засвоїти нові слова. Проте певні фонеми ([г], [дж], [х]) викликають
у них більше труднощів, ніж у студентів з арабських країн. Щоб тренувати
вимову, використовуються вправи на рецепцію та вправи на
репродукцію/продукцію, які взаємопов’язані і спрямовані на формування як
слухових, так і вимовних навичок. Студентам пропонуються, наприклад,
завдання на диференціацію звуків із застосуванням нелінійних фрактальних
систем у вигляді скоромовок [3: 436].
Одним з основних завдань курсу вважаємо формування мотивації
студентів, які здобувають освіту в українських медичних закладах англійською
мовою, до вивчення державної української мови, оскільки її знання необхідне
іноземним студентам не тільки для професійної діяльності, а й для соціальної та
культурної адаптації в Україні.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ
Хом’якова О.В.
Україна, Харків, Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
Відомо, що основоположними функціями мови є функції вираження й
комунікації. Оскільки мова є первинним засобом комунікації культурного
рівня, у ній зазначені функції врівноважуються. У першу чергу, комунікація
виступає як функція стосовно соціальних систем, а вираження реалізує
змістовні особливості особистості.
Комунікативна цінність мови і слова полягає в тому, що вони відбивають
предметний світ, але таким чином, що одночасно виражають і сутність, і
реальні індивідуалізовані прояви цієї сутності. Дискурсивний аспект цінності в
цьому випадку полягає в тому, що виражена мовою сутність реалізує себе в
конкретних явищах і проявах, відповідно до цього у змістовній основі слова
завжди існує момент суттєвого й несуттєвого. Провідним аспектом тут є
сутттєве, воно має ознаку як усезагальності, так і стійкості та визначеності. Цей
аспект є особливо значущим при міжкультурній мовній комунікації, оскільки
саме єдність суттєвого й індивідуалізованого окреслює межі мовнопедагогічного поля спілкування.
У межах цього поля мова як засіб комунікації має чотири ступеня
свободи. По-перше, той, хто отримав у спілкуванні інформацію, не
зобов'язаний її одразу використовувати. По-друге, прагнення отримати й
засвоїти певні цінності шляхом комунікації не зобов'язує користуватися виключно
одним джерелом інформації, реципієнт вільний її шукати де завгодно. По-третє,
не існує зобов'язань використати інформацію в певний час або протягом певного
часу, оскільки інформація стає частиною духовного світу особи. По-четверте,
ніхто не зобов'язаний приймати конкретні умови доступу до інформації та її
використання, рішення стосовно цих умов залежить лише від конкретної
ситуації та від прагнень особистості.
Користуючись поняттям значення, що є провідною категорією як
культурного контексту, так і механізму спілкування, слід ураховувати ще один
важливий аспект, який полягає у гнучкій здатності цього способу передачі
задовольняти потреби, що диктують різні обставини та ситуації. У мові багато
стандартного, що не дає можливості говорити конкретним співбесідникам у
конкретних ситуаціях інформацію, яку вони бажають висловити, й викликати
значущі, на їхній погляд, реакції. Відповідно до цього, система мовнопедагогічного спілкування повинна мати комбінаторну гнучкість, що дозволяє
досягти конкретних цілей шляхом використання належних мовно-педагогічних
засобів, доступних в умовах певної ситуації. Такий засіб спілкування повинен
мати як аспект адаптації, так і аспект досягнення мети. Ефективність комбінацій
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зазначених двох аспектів залежить від культурного контексту, у широкому
розумінні цього слова, спілкування.
Спілкування не лише відшукує причини й наслідки, воно також працює за
принципом засобу й мети. Ціннісні судження учасників діалогу стосовно
доцільного або недоцільного не є критерієм істинного або хибного. Із подібної
розбіжності виникають різні способи мислення і спілкування людей істини —
священиків, учених, філософів – і людей факту – політиків, воєначальників,
купців. Найскладнішим є педагогічне мислення і спілкування, оскільки воно є
органічною єдністю обох способів, а це, у свою чергу, обумовлює специфіку
мовно-педагогічного спілкування. Ця техніка спирається на внутрішню форму
творчого життя, яку ми називаємо культурою, говоримо в цьому контексті про
опанування культури, творення культури, страждання від культури.
При подібному підході до культури саме вона створює позиції спілкування,
на які орієнтуються його учасники. Але ці позиції існують у межах системи, вони
можуть бути носіями культури тільки в тому випадку, коли організуються в
сукупність зразків і є компонентами орієнтації, а не просто відбиттям абстрактних
істин.
Таким чином, головним культурологічним аспектом ефективної мовнопедагогічної комунікації є загальні елементи в мові й культурі. Такими
елементами є:
– мовні універсали, які підсумовують такі підходи до культурних явиш, що
розділяються всіма людьми в їхній мовній діяльності:
– використання мови як засобу вираження одночасно й людської культури, і
важливого аспекту індивідуальної поведінки;
– опора на пошук загальних ціннісних орієнтацій, які базуються на певних
стандартах культури, з метою установлення комунікаційного контакту;
– наявність сукупності співпадаючих пізнавальних орієнтацій та інтересів.
Нехтування будь-яким із цих елементів, а особливо розбіжність
ціннісних орієнтацій, спричиняє фрустрацію під час комунікації, особливо в
новому мовно-культурному середовищі.
Підвищення ролі міжкультурної комунікації під час реалізації
культурного потенціалу мовно-педагогічного спілкування пов’язане з
підвищенням мотивації спілкування; уведенням в дію існуючих і пошуком
нових каналів акультурації; проникненням у концептуальну, етичну й виховну
семантику вживання слів і понять позитивної культурологічної спрямованості;
знанням і врахуванням національно-культурних особливостей мотивації
учасників комунікаційного процесу.
Список використаних джерел
1. Мова і культура // П’ята міжнародна наукова конференція. — Т. І. Філософія мови та
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2. Філософія спілкування : Монографія / В. Г. Кремінь та ін. — Харків: ХНТУСГ
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ИДЕИ КОНФУЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Челомбитько Т.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н.Каразина
В условиях интернационализации высшего образования актуальным
является вопрос изучения идей Конфуция и их внедрения в современную
практику обучения иностранных студентов. В положениях конфуцианства
нашли отражение важнейшие принципы педагогической мысли, которые могут
стать позитивным импульсом к органичному слиянию восточных идей
педагогики и отечественных методов преподавания.
Китай стоит в ряду древнейших цивилизаций, где были сделаны первые
попытки осмысления воспитания и образования. Наибольшее воздействие на
развитие педагогической мысли оказали Конфуций и его последователи,
изложив огромное количество ценных идей, основанных на общефилософских
и социальных воззрениях. Классический труд, в котором нашли отражение
педагогические взгляды Конфуция, — это трактат «Беседы и суждения» («Лунь
юй»), который содержит запись бесед мудреца с учениками [1: 171]. Изречения,
содержащиеся в книге, свидетельствуют о высокой значимости процесса
образования в становлении личности: «Учиться без пресыщения – просвещать
без устали», «Учиться и время от времени повторять изученное», «Если не
можешь совершенствовать себя, то как же сможешь совершенствовать других
людей?» [3].
Последователями Конфуция на протяжении четырех веков был составлен
трактат «Книга обрядов», который впоследствии стал основным источником
системы обучения в Китае с конца ІІІ в. до н.э. до начала ІІІ в. н.э. [3].
В трактате изложена система основополагающих принципов, методов и
приемов обучения: «Думай о том, чтобы постоянно пребывать в учении», «Если
не пресечь дурное, когда оно обнаружилось, то дурное не преодолеть»,
«Благородный муж наставляет, но не тянет за собой, побуждает, но не
заставляет, открывает путь, но не доводит до конца», «Если учиться, когда
ушло время, успеха не добьешься», «Питай почтение к последовательности»,
«Если учиться в одиночестве, кругозор будет ограничен, а познания скудны»,
«Учитель и ученик растут вместе» [3].
Методика преподавания Конфуция основывалась на диалоге учителя с
учеником, на классификации и сравнении фактов и явлений, на подражании
образцам [2: 123]. Данную методику целесообразно применять в современных
методах обучения иностранных студентов, поскольку языковой барьер и
различие культур создают дополнительное препятствие в усвоении нового
учебного материала. Для повышения качества образовательного процесса
иностранных студентов преподавателю необходимо структурировать новую
информацию, провести сравнительную параллель новых аспектов учебного
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материала с уже известными для студентов фактами, привести примеры, а
студенты в свою очередь задают несколько уточняющих вопросов, ответы на
которые помогают им осмыслить и усвоить информацию.
Процесс обучения, согласно идеям Конфуция, должен быть связан с
размышлением: «Учиться и не размышлять — напрасно терять время,
размышлять и не учиться — губительно» [1: 171]. Именно размышление в
процессе обучения способствует не только достижению высоких идеалов и
моральных качеств, но и расширению новых знаний. Эта идея конфуцианства
актуальна для образовательного процесса иностранных студентов, поскольку
при изучении новых дисциплин студентам важно не просто заучить
изложенный преподавателем материал, а осмыслить его, провести аналогии и
сопоставить новое с уже известным.
Конфуций считал, что развитие человека зависит от образования, а
потому каждый должен стремиться к совершенствованию и повышению
образовательного уровня. Главной целью образования, как считал Конфуций,
является воспитание всесторонне развитого в нравственном отношении
человека, а образование должно носить всесторонний характер. Эта идея
всецело реализуется при разработке учебных планов обучения иностранных
студентов в Институте международного образования Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина. Иностранные студенты
подготовительного отделения изучают такие дисциплины, как «История
Украины», «Страноведение», «Экономическая и социальная география»,
«Основы экономики», «Основы права». Кроме учебных дисциплин,
в Институте международного образования ежегодно разрабатываются планы
культурно-образовательных мероприятий, таких как экскурсии по основным
достопримечательностям
Харьковщины,
организация
концертов
с
непосредственным участием иностранных студентов, и план воспитательной
работы с иностранными студентами. Реализация вышеуказанных планов
способствует моральному и духовному развитию иностранных студентов.
Основываясь на опыте обучения иностранных студентов, мы можем
утверждать, что практическая реализация основополагающих принципов
конфуцианства способствует повышению уровня организации учебного
процесса. Педагогические идеи Конфуция, несомненно, представляют большую
ценность для системы образования и должны внедряться в современные
методы обучения с целью повышения качества образования иностранных
студентов.
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МЕСТО И РОЛЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРАКТИВНОМ
ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Чернявская С.Н., Немерцова Е.Е.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Интерактивные технологии обучения языку специальности нацелены на
усвоение обучающимися учебного материала через практику обучения.
Приобретенные ими практические навыки и умения могут быть полезны не
только в процессе изучения языка, но и в процессе их социального и
профессионального взаимодействия.
Интерактивное обучение языку специальности, являющееся одним из
вариантов осуществления коммуникативного подхода в обучении, основано на
активном взаимодействии преподавателя и обучающихся, а также
обучающихся друг с другом. На занятии с использованием интерактивных
технологий обучения задействованы все присутствующие, так как такое
обучение основано на диалоговых формах взаимодействия обучающихся, в
процессе которого у них формируются навыки совместной деятельности.
В организованной интерактивной среде обучающиеся имеют
возможность рефлексировать по поводу того, что они изучают, делают, знают и
думают [1: 39].
Современная лингводидактика и педагогика предлагают большое
разнообразие интерактивных методов обучения. Стоит учесть, что применение
интерактивных методов в процессе обучения языку специальности должно
быть продумано, мотивировано и тщательно подготовлено. Хотя активность
преподавателя при проведении интерактивных занятий уступает место
активности обучающихся, подготовка к проведению подобного занятия
достаточно энергозатратна для преподавателя, поэтому требует от него
высокого педагогического мастерства и опыта. Преподаватель должен создать
условия для проявления инициативы обучающимися. Он регулирует учебновоспитательный процесс, определяя его общее направление, контролируя время
и порядок выполнения намеченного плана работы, консультируя, помогая в
случае возникновения затруднений [2: 6].
Применение интерактивной модели обучения предусматривает
моделирование
жизненных
ситуаций,
использование
ситуационноимитационных игр, дискуссий, совместного решения актуальных проблем и т.д.
В процессе общения неизбежно возникают трудности, доставляющие
обучающемуся существенные неудобства, дискомфорт, отрицательные эмоции
и переживания. Обучение, основанное на сотрудничестве субъектов
образовательного процесса, позволяет создавать условия для активной
совместной учебной деятельности иностранных обучающихся в различных
учебных ситуациях, развивать умение преодоления барьеров в общении,
оптимизируя тем самым в значительной степени процесс усвоения языка.
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Интерактивной деятельностью можно заниматься как в течение всего
практического занятия, так и на каждом отдельном его этапе (при усвоении
нового лексического материала, проверке сформированности навыка
диалогической речи по теме и т. д.). Методы, используемые преподавателем,
направлены на поэтапное формирование у иностранных обучающихся
культуры языковой коммуникации, основанной на умении устанавливать
контакт и нахождении общего языка с собеседниками без конфликтных
ситуаций.
Интерактивная игра, являясь особым методом вовлечения обучающихся в
творческую деятельность, представляет собой одно из средств, позволяющих
создать оптимальные условия развития и самореализации участников учебновоспитательного процесса [3: 38]. Игра направлена на усвоение конкретных
видов деятельности. В качестве средства интерактивной игры используется
учебный материал. Обучающая интерактивная игра может проводиться в малых
группах и парах, а также во фронтальном режиме по любой изучаемой теме.
Интерактивная игра может проводиться на этапе фонетической (или речевой)
зарядки, к примеру, участники малых групп получают листы с разрезанными
строками стихотворения (нужно составить и прочесть полученное
стихотворение), другое задание — собрать из имеющихся частей предложения
фразеологический оборот и использовать его в речи, продемонстрировав его
понимание; еще одно задание — исправить ошибки (мини-группы получают
набор предложений, которые надо расставить с учетом логики и хронологии
описываемого события, чтобы получился связный текст).
Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях по языку
специальности осуществляется с учетом постановки дидактической цели в
форме игровой задачи. При использовании игр в учебную деятельность
вводится элемент соревнования, который преобразует дидактическую задачу в
игровую. Ситуация успеха при выполнении дидактического задания
связывается с игровым результатом.
Несмотря на все многообразие вариантов интерактивных игр, при их
проведении преподаватель действует по определенному алгоритму, исходя из
уровня языковой подготовки конкретной группы или изучаемой темы.
Преподаватель знакомит иностранных обучающихся с задачей (ситуацией),
ставит цель, которую им нужно достичь в процессе решения задач, объявляет
условия игры (правила игры должны быть краткими и понятными).
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«ФИЗИКА (МЕХАНИКА)» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ
Шалаев В.А., Домнич С.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Учебное пособие «Физика (механика)» предназначено для иностранных
студентов подготовительных факультетов, а также может использоваться
студентами-иностранцами первого курса, обучающимися на основных
факультетах вузов Украины и изучающими физику [1]. Оно посвящено
изучению одного из основополагающих разделов физики — «Механике» —
в полном соответствии с программой по физике для подготовительных
факультетов и отделений вузов Украины и адаптировано в соответствии
с программой по иностранному языку (русскому).
Материал, представленный в пособии, охватывая широкий спектр
вопросов раздела «Механика», нацелен помочь иностранным студентам
не только овладевать основными понятиями и законами механических явлений
в природе, но и использовать полученные знания на практике.
Главная методическая задача данного пособия состоит в развитии и
совершенствовании речевых навыков иностранных учащихся в чтении и
говорении, умений анализировать, оценивать научные тексты, применяя
полученные знания на практике: при решении примеров и задач по физике.
В связи с тем, что учебный материал является достаточно сложным
в содержательном и языковом планах, рекомендуется направлять усилия
обучаемых на распознавание и понимание изучаемого языкового материала, а
также на расширение лексического запаса и закрепление полученных знаний
в области специальной лексики. В дальнейшем всё это поможет иностранным
учащимся в выработке правильной речевой реакции в различных учебных и
жизненных ситуациях.
Учебное пособие состоит из семи глав (вводный курс; кинематика;
динамика; статика твёрдого тела; элементы механики жидкостей и газов;
механические колебания и волны, звук; релятивистская механика), которые
включают 13 параграфов, состоящих из специальных текстов по физике,
разработанных по методике изучающего чтения.
Текстовый
вариант
пособия
соответствует
коммуникативным
потребностям иностранных студентов и выполняет не только предметносодержательную, но и познавательную функцию. Тексты каждого урока
пособия объединены повторяемостью в них определённого круга языковых
средств, при этом каждый предшествующий текст не только расширяет
информацию по теме, но и характеризуется смысловой завершённостью,
структурной и коммуникативной целостностью.
К восприятию информации текста готовит системная работа, которая
включает задания в определённой последовательности: от более простых
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к более сложным, как репродуктивного, так и продуктивного характера. Каждая
тема-урок содержит лексико-грамматический материал в виде новых слов и
словосочетаний, а также конструкций научного стиля речи для анализа
взаимозависимости физических понятий, физических величин и изучаемых
явлений. Такой тщательный поэтапный отбор лексики и языковых конструкций
научного стиля речи (технический профиль) осуществлён с учётом языковой
компетенции иностранных студентов, обучающихся на подготовительном
факультете Центра международного образования (ЦМО) Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина (ХНУ имени В.Н. Каразина).
Заканчивается каждый урок пособия заданиями, которые предполагают
творчество и направлены на развитие самостоятельности и творческой
активности обучаемых. Они представлены в виде вопросов и задач
для закрепления полученной информации, как в специальных целях, так и
по всем видам речевой деятельности — говорению, чтению, аудированию и
письму.
Включённые в пособие уроки носят комплексный характер и
предполагают данную последовательность включения в учебный процесс.
Очерёдность того или иного материала обусловлена систематизацией и
конкретизацией знания, где главным критерием является будущая
специальность студентов.
Помимо текстов и заданий к темам, в пособии широко представлен
наглядный материал, включающий презентации к каждой изучаемой теме:
иллюстрации, рисунки, графики, схемы. В состав пособия входит также
приложение, состоящее из толкового словаря основных физических понятий
и терминов, греческого и латинского алфавитов, таблиц некоторых физических
постоянных, таблиц обозначения физических величин, таблиц обозначения
основных единиц измерения физических величин и др., а также ответов
к задачам по изучаемым темам.
Настоящее учебное пособие «Физика (механика)» — это попытка
обобщения многолетнего опыта преподавания физики и естественных
дисциплин студентам-иностранцам на подготовительном факультете в ЦМО
ХНУ имени В.Н. Каразина, результат работы преподавателей естественных
дисциплин и иностранного языка (русского), полученный благодаря их
постоянной координации в совершенствовании качества подготовки
иностранных студентов.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что материалы настоящего
пособия «Физика (механика)» призваны научить студентов:
– изучить основные понятия курса, их признаки и особенности;
– читать и понимать тексты научного стиля речи по специальности
«Физика»;
– воспринимать на слух лекции по предметам естественнонаучного
цикла;
– пересказывать воспринятую информацию при чтении или аудированиии
текстов научного стиля речи в устной или письменной формах;
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– создавать и воспроизводить тексты научного стиля речи естественных
дисциплин в устной или письменной формах;
– использовать знания по физике в своей практической деятельности,
в различных учебных и жизненных ситуациях.
Список использованных источников:
1. Шалаев В.А. Физика (механика) : учебное пособие / В.А. Шалаев, А.В. Клименко,
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ
МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Шахина Ю.Г.
Украина, Одесса, Одесский национальный университет
имени И.И. Мечникова
С 2005 года Украина является участником Болонского процесса, который
поставил своей задачей сближение и гармонизацию систем высшего
образования европейских стран.
Присоединение Украины к Болонскому процессу потребовало пересмотра
стандартов в области высшего образования, выдвинуло новые требования
к качеству образования и к организации учебного процесса в высшей школе.
В настоящее время идёт процесс интеграции образовательных систем, что
предполагает как унификацию содержательной стороны, так и соблюдение
единства в методах и формах контроля. Система высшего образования в
Украине должна быть адаптирована к нормам, стандартам и основным
принципам европейского высшего образования не только по содержанию, но и
по методам и формам контроля.
На довузовском этапе обучения студентов-иностранцев контроль
включает в себя выполнение текущих, модульных и итоговых контрольных
работ, семестровые зачёты и экзамены. Контроль осуществляется в письменной
и устной формах.
В связи с тем, что европейская система образования является
тестовоориентированной [3], методика преподавания РКИ всё чаще использует
тестирование как метод контроля и диагностики уровня сформированности
компетенции учащихся.
В современной методике РКИ под лингводидактическим тестированием
понимают «использование и проведение теста в процессе обучения неродному
языку для определения уровня знаний, сформированности языковой и речевой
(коммуникативной) компетенции на изучаемом языке ‹…›, обработка и
интерпретация их результатов» [1: 28]. Однако в системе РКИ тестирование «не
оценивает запас ‹…› тех или иных знаний, а нацелено на измерение степени
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сформированности навыков и умений при реализации этих знаний в речи»
[2:8].
Обучение русскому языку как иностранному традиционно направлено на
формирование коммуникативной компетенции в четырёх видах деятельности.
Система тестирования по РКИ включает в себя субтесты по лексике и
грамматике, чтению, письму, аудированию и говорению.
В Одесском национальном университете на кафедре языковой и
общегуманитарной подготовки иностранных граждан проводится общее
тестирование среди студентов-иностранцев довузовского этапа обучения.
Тестирование проводится в середине второго семестра с целью определения
уровня владения языком на данном этапе обучения.
Используются две формы проведения тестирования: бланковые и
аппаратные.
Субтест по лексике и грамматике проводится в аппаратной форме, т.е.
тестовые задания выполняются на компьютере в режиме онлайн.
Субтесты по чтению, письму и аудированию проводятся в бланковой
форме письменно.
На этапе подготовки к тестированию возникали организационные
проблемы, связанные как с подбором заданий для тестов, так и с наличием
необходимой материально-технической базы. Без современной материальнотехнической базы невозможно провести качественное тестирование по всем
видам речевой деятельности.
По итогам тестирования можно выделить преимущества и недостатки
этого метода контроля и диагностики учебно-познавательной деятельности
студентов.
К преимуществам тестирования как метода оценивания знаний можно
отнести:
– объективность, которая достигается путём стандартизации заданий и
самой процедуры проведения, и исключает субъективность преподавателя;
– справедливость, т.к. все тестируемые находятся в равных условиях;
– экономичность с точки зрения временных затрат.
К недостаткам можно отнести:
– элемент случайности;
– невозможность с помощью технических средств оценивать знания,
связанные с продуцированием собственных высказываний.
Следует также отметить, что разработка качественных тестовых
заданий — это трудоёмкий процесс, требующий от преподавателейразработчиков знаний не только своего предмета, но и новых технологий.
В период адаптации системы высшего образования Украины к нормам,
стандартам и основным принципам системы европейского высшего
образования тестирование становится одним из основных методов контроля,
который помогает в диагностике степени сформированности навыков и умений
студентов-иностранцев, повышает мотивацию и помогает определить задачи
последующего обучения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ХАРЬКОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ «НУА»
Яриз Е.М.
Украина, Харьков, Харьковский гуманитарный университет «НУА»
Проблема организации эффективного дистанционного обучения
иностранному языку сегодня является чрезвычайно актуальной.
Несмотря на то, что данная форма работы в современных условиях
хорошо апробирована, по нашему мнению, одной из главных его преблем
является не решение технической стороны вопроса, а отсутствие регулярного
живого контакта обучаемого с преподавателем. При изучении иностранных
языков важен именно этот фактор. Отсутствие эффективной, систематической
обратной связи с преподавателем зачастую сводит на нет результативность
дистанционного обучения. Даже самые увлекательные образовательные
программы по изучению иностранных языков вне реального учебного процесса
под руководством опытного педагога редко дают ощутимый эффект.
Опыт работы лучших преподавателей ХГУ «НУА» говорит о том, что
эффективность дистанционного обучения зависит от четырех составляющих:
1) эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого;
2) применения передовых методик преподавания;
3) тщательно сформулированных учебных заданий;
4) постоянно действующей обратной связи, позволяющей организовать не
только эффективный учебный процесс, но и контроль навыков и умений
обучаемого.
Успех и качество дистанционного обучения зависят еще и от
профессионального мастерства преподавателя и методик, применяемых им.
Современные
информационные
технологии
предоставляют
неограниченные возможности в размещении, хранении, доставке и обработке
учебного материала любого объема и содержания на любые расстояния. В этих
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условиях в системе дистанционного обучения на первый план выходят
рациональное использование всех вышеперечисленных факторов.
Важную роль играют основополагающие принципы, на которых строится
курс дистанционного обучения иностранным языкам. Коротко они сводятся к
следующему:
а) в центре процесса обучения находятся самостоятельная сознательная,
познавательная деятельность обучаемого, его активность в овладении
различными видами речевой деятельности, формировании необходимых
навыков и умений;
б) процесс обучения должен быть организован так, чтобы обучаемый мог
получать знания там, где это ему удобно, особенно это касается учащихся с
ограниченными возможностями;
в) все участники учебного процесса должны уверенно владеть
пользовательскими навыками работы с офисными программами и умением
выполнять поисковую работу в сети Интернет. Немаловажную роль играет
скорость набора текста на изучаемом языке, что позволяет сэкономить время,
отведенное на занятие. Обучаемый должен хорошо владеть различными видами
чтения, что помогает ему уверенно работать с электронными справочниками и
словарями, которые могут находиться в оболочке курса дистанционного
изучения иностранного языка или существовать автономно на различных
сайтах.
г) преподаватель должен приложить максимум усилий для вовлечения
обучаемого в активную познавательную деятельность.
Многолетний опыт работы отечественных специалистов подтверждает
вышесказанное и утверждает, что эффективность дистанционного обучения
опирается на следующие три закономерности.
1. При овладении любым видом речевой деятельности в основе обучения
должен стоять комплекс упражнений, сочетающих в себе отработку устной,
письменной речи, чтения и аудирования. При условии выполнения этих
требований дистанционное обучение может дать положительные результаты.
2. При дистанционном обучении, особенно на начальном его этапе,
преподавание должно опираться на родной язык, что обеспечивает
сознательное, а следовательно, и прочное усвоение учебного материала.
3. Независимо от избранной методики, обучение необходимо строить
таким образом, чтобы оно смогло формировать в сознании обучаемого систему
языка.
Данные выводы основываются на опыте применения методики
дистанционного обучения иностранному языку как на очном, так и на заочном
отделениях факультета «Референт-переводчик» ХГУ «НУА».
Таким образом, разрабатывая концепцию дистанционного обучения
иностранному языку, нужно принимать во внимание, с одной стороны,
технические возможности обеспечения учебного процесса в условиях бурно
развивающихся информационных технологий и, с другой стороны,
концептуальные направления дидактической организации познавательного
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процесса как важного элемента системы образования на современном этапе его
развития.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВИМОВИ
Ященко А.А.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Знайомство іноземних студентів з українською мовою під керівництвом
викладача незмінно починається з курсу практичної фонетики. Під час
вивчення фонетики у студентів-іноземців встановлюється артикуляційна база
української мови, формуються слухо-вимовні навички, які в подальшому
продовжують вдосконалюватися на просунутому етапі навчання. Починаючи
вивчення вступного фонетичного курсу на уроках української мови як
іноземної, бажано провести зіставлення фонетичної й артикуляційної бази
української мови й рідної мови студентів, які навчаються в групі. Необхідно
пам’ятати, що кожна мова має свої особливості у звуковому ладі, у вимові
звуків і фраз, в інтонації речення.
Серед посібників з української мови як іноземної існують підручники з
практичної фонетики, які спираються на зіставлення української мови з іншими
мовами, наприклад, англійською або французькою. Однак слід зауважити, що
такий національно-орієнтовний метод навчання можна використовувати лише в
групах, де всі студенти мають одну й ту саму рідну мову. Разом з тим очевидно,
що, незалежно від національного складу групи робота з формування різних
фонетичних явищ має будуватися на уроці за певною схемою. Методисти
виділяють такі стадії в роботі з фонетики: презентація, імітація,
запам’ятовування, відстрочене відтворення, комбінування слухо-вимовних
навичок. Кожна стадія має свій набір вправ.
На стадії презентації викладач працює над вимовою нового звука,
повторюючи його кілька разів. Необхідно наочно пояснити артикуляцію звуків.
Під час попереднього слухання, як правило, відбувається формування
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слухового образу досліджуваних звуків. Далі йде стадія імітації, на якій
студенти відтворюють звук, імітуючи вимову викладача.
На стадії вимови звука слід не забувати про відмінності артикуляційної
бази української мови та інших мов. Знання таких особливостей викладачем
допомагає студентам подолати багато труднощів. Так, під час вимови
приголосних, що розрізняються за ознакою глухості/дзвінкості необхідно
використовувати звуки з подібною артикуляцією. Наприклад, в арабській мові,
як і в українській, існують пари приголосних [т] - [д] і [с] - [з], але відсутні
наявні в українській мові пари [п] - [б], [ф] - [в], [ш] - [ж], бо в арабській мові
немає звуків [п], [в], [ж]. Викладач пояснює студентам, що відмінність у вимові
[п] - [б], [ф] - [в], [ш] - [ж] така сама, як і у вимові [т] - [д] і [с] - [з]. На стадії
фіксації використовуються питально-відповідні вправи, створені таким чином,
що в питанні, яке виконує роль звукового еталона, містяться в готовому вигляді
мовні елементи, які повинні бути повторені у відповіді. На стадії відстроченого
відтворення учні самостійно читають склади, слова, фрази, у яких міститься
новий звук. Тут використовуються питально-відповідні вправи, серед яких
виділяються відповіді на загальні питання, що потребують зміни форми слова
або його ритмічної структури, а також короткі відповіді на спеціальні
запитання, що вимагають самостійного відтворення опрацьованих одиниць.
Стадія комбінування передбачає закріплення опрацьованих зразків.
Здійснюється об’єднання вже відомого учням матеріалу і нового. У результаті
такої роботи з вимови звуків студенти повинні вміти: самостійно будувати
мовленнєве висловлювання, правильне з точки зору фонетики, лексики і
граматики; складати невеликі діалоги за наданою ситуацією.
На уроках фонетики студенти дізнаються про 5 (деякі методисти
виділяють 7) основних типів інтонаційних конструкцій (ІК). Викладач пояснює
вимову і вживання інтонаційних конструкцій на рівні речень, звертає увагу
студентів на важливу смислорозрізнювальну роль інтонаційного центру.
Викладачеві необхідно сформувати систему вправ для закріплення
отриманих знань. Студенти запам’ятовують інтонацію української мови тільки
після багаторазового промовляння матеріалу в різних умовах мовленнєвої
діяльності. При цьому необхідне активне поєднання імітації і самостійної
усвідомленої роботи. Деякі речення, мікротексти, діалоги повинні бути
максимально наближені до умов природного, повсякденного спілкування. На
початковому етапі переважає соціально-побутова тематика, надалі додаються
професійні теми, пов’язані з обраною студентами спеціальністю. Усе це
розвиває навички розуміння експресивної мовленнєвої поведінки,
експресивності мовлення.
Вступний фонетичний курс повинен завершуватися заліковим уроком з
фонетики. Студентам можна запропонувати завдання з вимови різних складів,
прочитати слова і словосполучення, що становлять лексичний мінімум,
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необхідний на етапі вивчення вступного фонетичного курсу; прочитати
речення, звертаючи увагу на інтонацію; відповісти на запропоновані запитання
про себе, свою родину.
Отже, ми розглянули, яким чином може бути сформований курс
практичної фонетики в процесі навчання української мові як іноземної.
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