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Nowadays the educational paradigm is seriously changing. Mostly, it reflects on the developing
of professional skills and abilities that can be further applicable in real-life situations. The process
of second language acquisition with this course also demands necessary innovations to master not
only knowledge, but also the ability to use it with ease. One of the approaches, which are widely
discussed in contemporary methodology of teaching foreign languages, is Content Based Learning
(CBL) or Instruction (CBI), in some sources.
To begin with, it is necessary to answer the following questions:
− What is CBL?
− What can be used as CONTENT in CBL?
− How can I use CBL in my classroom?
There are several definitions of CBL/CBI. Let us consider some of the most popular.
CBL is «the integration of particular content with language teaching aims, the concurrent
teaching of an academic subject matter and a second language skill». [2, p. 3].
CBL approaches «view the target language largely as the vehicle through which subject matter
content is learned rather than as the immediate object of study». [2, p. 5].
CBL is aimed at «the development of use-oriented second and foreign language skills» and is
«distinguished by the concurrent learning of a specific content and related language use skills» [8,
p. 78].
CBL is «...an approach to language instruction that integrates the presentation of topics or tasks
from subject matter classes (e.g., math, social studies) within the context of teaching a second or
foreign language» [3, p. 187].
According to H. Curtain and C. Pesola, «...in content-related instruction, the foreign language
teacher uses concepts from the regular curriculum to enrich the program with academic content.
The curriculum content is chosen to provide a vehicle for language learningand to reinforce the
academic skills needed by the students» [4, p. 35].
In other words, content-based instruction is intended to foster the integration of language and
content, viewing «language as a medium for learning content and content as a resource for learning
and improving language» [7, p. 110]. Moreover, content-based instruction is beneficial because
classroom tasks provide a context for language learning, are more cognitively demanding, and
reinforce the existing university curriculum.
However, the use of the relatively new approach, content-based instruction has become more
popular because of its double function of language learning and content learning. This method has
proposed a different issue that language teachers and other methods have never taken into account,
the use of subject matter for foreign language teaching purposes.
Having summarized all the opinions and points of view we can infer that Content-Based
Learning is an approach to language teaching that focuses not on the language itself, but rather on
what is being taught through the language; that is, the language becomes the medium through which
something new is learned. With the help of CBL approach the student learns foreign language by
using it to learn some other new content. For example, by studying the Educational System of the
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USA while using the English language. The language being learned and used is taught within the
context of the content. The theory behind CBI is that when students are engaged with more content,
it will promote intrinsic motivation. Students will be able to use more advanced thinking skills
when learning new information and will focus less on the structure of the language. This approach
is very student-centered as it depends entirely on the students’ ability to use the language.
Another stated question was about the content. Mostly it, certainly, depends on the variety of
topics named in the syllabus of the course. It may also depend on the teacher’s purpose as well as
goals and objectives that she/he puts forward. Sometimes students’ interests can influence the
choice of content. According to A.Hernández, «Since content was the base of the lessons, they
produced different reactions in the learners, some of them felt motivated with the contents while
some others were not interested in them. In one hand, themes such as global warming, produced
positive impact because it is a social awareness topic that concerns all the people and take them to
reflect upon human’s negative actions to the planet.
Some learners found Facebook as the most interesting topic of the sessions, because they used it
every day; while others agreed that since they did not have or like Facebook, they found the theme
uninteresting and boring. Although the content had diverse perceptions from learners, many of them
concurred that being in touch with a globalized world, through the content helped them be informed
and use language differently, it means, relate it to the real world» [5, pp. 56−57]. It means that the
factor of concern in teaching foreign languages is one of the most considerable.
In the late 1980s J.R.Anderson has proposed a cognitive learning theory for instruction that
integrates attention to content and language. According to this theory skills (including language)
and knowledge follow a general sequence of states of learning from the cognitive stage (students
notice and attend to information in working memory; they engage in solving basic problems with
the language and concepts they are acquiring) to the associative stage (errors are corrected and
connections to related knowledge are strengthened; knowledge and skills become proceduralized),
and to the autonomous stage (performance becomes automatic, requiring little attentional effort; in
this stage cognitive resources are feed up for the next cycle of problem solving, concept learning)
[1, p. 137]. So, self-study is another essential factor in developing students’ interest to the process
of learning languages.
In other words, we can imply that all the materials that satisfy both students’ aspiration and
importance of educational information may be applied in the process of CBL.
Finally, one more question, which we need to answer concerns the procedure of CBL
embedment into teaching process.
Let us share our own experience. For example, in EFL classes we had a topic «Thinking».
Certainly, this topic can be viewed traditionally, i.e. the teacher lectures the material, explains the
key points of the lecture and gives the task for seminar or practical lesson. In this way, students may
understand (or simply learn by heart!) the material concentrating on the notions concerning the
topic. With the CBL approach, first of all, we are focusing mostly on the language itself. The
teacher doesnot dictate the theoretical material, she/he prepares the materials that will help students
understand the key points by themselves, besides develop integrated skills in the course of the
lesson.
As it was mentioned above, it is very important to integrate all four skills, and here we may use
a great variety of techniques. The most widely spread method is brainstorming. Here you can ask
students to think about their own definitions of the concept «thinking». While discussing their ideas
the students overcome the speaking barrier because it wasnot stated that the main task is to speak
fluently, so this process becomes unconscious. After a brief discussion and presenting your
definition of this term you may suggest watching some video on this topic. For example, the video
«Five types of thinking»[9]. By the way, there are many sites where teachers can find useful videos
for their content-based lessons (for example, www.youtube.com, which contains not only
entertaining, but also helpful educational resources). Watching the video develops listening skills
subconsciously. To develop reading and writing skills you may give the students some extracts
from scientific journal on psychology about thinking process and have them read, analyze, and
summarize this text. At the end of the lesson students will certainly master all four skills without
realizing it as the lesson, actually, was devoted to the understanding of the concept «thinking». To
fix the material students are given a project work on this topic as a home task.
In conclusion, it is necessary to mention that CBL presents more opportunities to make your
EFL lessons not only interesting, but also effective: there are more varieties to adjust to the needs
and interests of students, as far as it allows greater flexibility to be built into the curriculum and
activities. Besides, the integration of language and content throughout a sequence of language levels
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has the potential to address the challenge of gaps between basic language study vs. advanced
literature and cultural studies that often exist in university language departments.
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У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Анотація. У статті розглядаються деякі аспекти актуальної проблеми сучасного стану викладання іноземних мов у процесі підготовки майбутніх фахівців до участі в міжкультурному діалозі.
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Abstract. The article covers some aspects of an urgent problem of a present-day foreign languages
teaching in the process of future professional straining for participation in a cross-cultural dialogue.
Keywords: intercultural communication, different cultures, identity formation, language skills, national
character, culture-oriented linguistics, means of communication, background knowledge.

Актуальність усіх питань, пов’язаних із міжкультурною комунікацією у сучасному світі,
обговорювалась уже неодноразово та не підлягає жодному запереченню. На тлі соціальних,
політичних та економічних подій, що відбуваються протягом останніх десятиріч, йде активна
міграція людей, оскільки перед ними відкриваються нові можливості для працевлаштування
та навчання, успішна реалізація яких безпосередньо залежить від взаєморозуміння та поваги
до культури партнерів по комунікації. У нових умовах особливого значення набуває усвідомлення проблем міжкультурної комунікації для викладання іноземних мов та, як наслідок,
докорінний перегляд методології викладання. Ф. Бацевич у «Словнику термінів міжкультурної комунікації» визначає це поняття як «процес спілкування (вербального і невербального)
людей (груп людей), які належать до різних національних лінгвокультурних спільнот, як
правило, послуговуються різними ідіоетнічними мовами, відчувають лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач або культурного шоку в спілкуванні» [2, с. 9]. Спробою
подолати мовно-культурні перешкоди, які незмінно виникають під час навчання іноземної
мови, займається сучасна освіта через дослідження розвитку культури різних народів та
прищеплення студентам поваги до інших культур, потреби зрозуміти «чуже» через зіставлення зі «своїм». Тут доречно згадати слова Вільгельма фон Гумбольдта: «Через різноманітність мов для нас відкривається багатство світу і розмаїття того, що ми пізнаємо в ньому,
8

людське буття стає для нас ширше, оскільки мови у виразних рисах дають нам різні способи
мислення і сприйняття» [4, с. 349].
Раніше традиційне викладання іноземних мов, зазвичай, зводилось до роботи з текстами.
Таким чином, реалізувалася майже виключно одна функція мови - інформативна, до того ж в
досить звуженому вигляді, так як з чотирьох навичок володіння мовою (читання, письмо, говоріння, розуміння на слух) розвивалася тільки одна, пасивна, – читання. При цьому існувало
хибне уявлення про комунікативні можливості мови, які насправді зводились до пасивної
здатності розуміти текстовий матеріал при повній відсутності мовленнєвих навичок. У вищих навчальних закладах практикувався суто прикладний підхід до викладання іноземної
мови. Але ж цілком зрозуміло, що такий підхід унеможливлював реальне спілкування. Сьогодення докорінно змінило вимоги до вивчення іноземних мов та, як наслідок, до їх викладання. Сучасні фахівці в різних галузях знань потребують вміння функціонально користуватись іноземною мовою в будь-яких сферах життя, розглядають її як засіб спілкування,
виходячи з того, що кінцевою метою спілкування є взаємне розуміння, яке виникає між
співрозмовниками. Отже, перед викладачами іноземних мов стоїть дуже відповідальне завдання – максимально розвинути комунікативні здібності студентів. Для його впровадження
в щоденну мовну підготовку необхідно опанувати нові методи викладання, спрямовані на
розвиток усіх чотирьох навичок володіння мовою, підготувати принципово нові навчальні
матеріали, за допомогою яких можна дійсно навчити майбутніх фахівців ефективно спілкуватися. В умовах підготовки у вищих навчальних закладах це можуть бути наукові дискусії,
відкриті лекції, проведені іноземною мовою, реферування та обговорення іноземної наукової
літератури, читання окремих курсів іноземними мовами, участь студентів у міжнародних
конференціях, що надає можливості для спілкування, здатності розуміти та передавати інформацію.
Проте складність цього завдання полягає в тому, що ефективність спілкування залежить
не тільки від якості володіння іноземною мовою, а ще й від багатьох інших факторів, а саме:
умов і культури спілкування, правил етикету, володіння невербальними формами вираження
думок, наявності глибоких фонових знань тощо. Іншими словами, для успішного подолання
мовного бар’єру потрібно подолати бар’єр культурний, спричинений «неповним володінням
культурними нормами, прийнятими в конкретній національній лінгвокультурній спільноті»
[2, с. 23].
Вивченням проблем, що виникають під час спілкування представників різних культур,
займається лінгвокраїнознавство – розділ мовознавства, що вивчає зумовленість мовних
явищ і мовних одиниць соціальними факторами. Лінгвокраїнознавство розвиває ідею про необхідність поєднання навчання іноземної мови з вивченням суспільного й культурного життя
носіїв мови, оскільки «мова не існує поза культурою, тобто поза соціально набутою сукупністю практичних навичок та ідей, що характеризують наш спосіб життя» [6, с. 185]. Йдеться
про необхідність поглибленого вивчення національного характеру, менталітету, стилю життя
носіїв мови, оскільки достатній словниковий запас та вміння конструювати граматичні структури не є запорукою адекватного вживання мовних одиниць. Питанням поєднання культурологічних знань із вивченням іноземної мови присвячені роботи В. Андрущенко,
Н. Бориско, Н. Висоцької, О. Гриценко, І. Дзюби, І. Закір’янової, В. Калініна, М. Кушнарьової, Ю. Пассова, В. Сафонової, О. Тарнопольського та інших. Серед компонентів культури, які додаються до традиційних знань у процесі іншомовної підготовки, першочергове
значення надається вивченню традицій та побуту носіїв мови, норм спілкування та щоденної
поведінки представників певної культури. Отже, мова йде про включення елементів країнознавства у викладання іноземної мови, тобто заміну традиційного викладання лінгвокраїнознавчим.
До того часу, поки при вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах будуть відкидатися фонові знання про країну, мова якої вивчається, сам процес навчання буде мати виключно інформативний характер, позбавляючи майбутніх фахівців можливості користуватися цією мовою як засобом спілкування в подальшому.
Для того, щоб, розуміючи проблему, перейти до її практичного вирішення, найдоцільніше
викладати іноземну мову у зіставленніі з рідною мовою та культурою. Такий підхід дає можливістьакцентувати увагу на мовних та культурних розбіжностях, а саме: лексичній сполучуваності, у явній еквівалентності деяких слів, синтаксичних конструкціях тощо. Йдеться
про необхідністьрозв’язання так званого конфлікту культур, який призводить до конфлікту
мов. Засновники лінгвокраїнознавчого підходу до викладання іноземних мов Є. Верещагін та
В. Костомаров підкреслювали особливе значення набуття культурологічних знань водночас
9

із вивченням іноземної мови: «Дві національні культури ніколи не збігаються повністю, – це
випливає з того, що кожна складається із національних та інтернаціональних елементів. Тому
не дивно, щотреба виробляти у свідомості учнів поняття про нові предмети і явища, що не
знаходять аналогії ні у своїй рідній культурі, ні в рідній мові. Оскільки ми говоримо про поєднання в навчальному процесі мови та знань зі сфери національної культури, такий вид викладацької роботи пропонується назвати лінгвокраїнознавчим викладанням» [3, с. 30]. Таким
чином, при навчанні майбутніх фахівців іноземної мови як засобу спілкування пропонується
враховувати той факт, що їм доведеться здебільшого використовувати її у різних сферах
життя, спілкуючись із представниками різних культур, тобто творити міжкультурну комунікацію.
Оскільки розвиток будь-якої національної культури здійснюється насамперед через мовну
комунікацію, треба на заняттях приділяти увагу інформації стосовно способу життя людей
тієї країни, мову якої ми опановуємо, їхньому менталітету, традиціям, звичкам, тобто тому
прошарку фонових знань, без яких не варто сподіватись на вірогідність успішного використання іноземної мови як засобу спілкування. Існує безліч мовних ситуацій, коли людина, що
вивчає іноземну мову, майже цілком впевнена, що наслідує носія мови, правильно вживає
граматичні конструкції, підбирає доречні слова для висловлювання своїх думок, але при
цьому стикається із культурологічними проблемами, що призводить до непорозуміння між
комунікантами. Значні синтаксичні відмінності обох мов, наприклад, впливають на спосіб
подання нової інформації: так, в українській мові нова інформація подається в кінці речення,
тим самим вона посилюється. В англійській мові, навпаки, важлива інформація стоїть на початку речення. Особливу роль відіграє інтонаційне забарвлення висловлювання, оскільки англійська мова менш емоційна, і різке підвищення інтонації теж може призвести до непорозуміння. Отже, накопичення культурологічних знань, притаманних носіям мови, також
відбувається через вивчення граматичних структур, засвоєння лексичних одиниць, сталих
виразів, залучення до фольклору, художньої та наукової літератури. Цей мовнокультурологічний симбіоз при наявності певних цілей, які ставлять перед собою викладачі
іноземних мов та майбутні фахівці, готові до сприйняття іноземної мови крізь призму культурних норм іншої країни, дає відчутні результати за умови правильної організації процесу
навчання.
Більшість студентів сьогодні розуміють, що побудова професійної кар’єри, підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці безпосередньо залежать не тільки від їхньої фахової
підготовки, але й від високого рівня володіння іноземними мовами. Серед першочергових
завдань, що стоять перед учасниками навчального процесу, можна виокремити такі, як накопичення фахової лексики, вдосконалення граматичної компетенції, розвиток навичок перекладу фахової літератури для спілкування у професійному середовищі, вміння писати наукові статті, здатність виступати на міжнародних конференціях та чітко і зрозуміло
висловлювати свої думки. Для того, щоб успішно вирішувати ці завдання в умовах професійної іншомовної підготовки студентів до міжкультурної комунікації, треба сформувати
міжкультурну компетенцію як необхідну складову спілкування на міжкультурному рівні.
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Анотація. З опорою на теорію культурних стандартів у статті аналізується один з компонентів міжкультурної компетенції, а саме чотири національно-культурних стилі поведінки українців,
та розкривається їх позитивний і негативний вплив на результат міжкультурного діалогу.
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Abstract. Based on the theory of cultural standards, the article describes four typical behavioral patterns
of Ukrainians (as part of the intercultural competence) and explains their positive and negative impact on
the outcome of the intercultural dialogue.
Key words: intercultural communication, intercultural competence, cultural standards, culture-based
differences in behavior, linguo-cultural society, consensus regarding communication.

Усе ширше і тісніше міжнародне співробітництво в політичній, економічній (глобальна
економічна інтеграція), культурній та освітній (академічна мобільність студентів і викладачів) сферах, сплеск міграції, «падіння» багатьох кордонів і збільшення туристичних потоків
спричиняють стрімко зростаючу частотність та інтенсивність безпосередніх контактів між
представниками різних націй і культур, які в більшості випадків є також носіями різних мов.
Це означає, що міжкультурна комунікація, тобто процес спілкування людей, які належать до
різних лінгвокультурних спільнот, стає визначальним чинником розвитку сучасного світу,
адже від її успішності чи, навпаки, безрезультативності (комунікативні невдачі) залежить вирішення численних справ та проблем у нинішньому глобалізованому просторі, а отже, і вектори його подальшого руху.
Завдяки зазначеним факторам міжкультурна комунікація – вже як дослідницька сфера –
інтенсивно формується як окрема наука і утворює в даний час надзвичайно актуальний та
динамічний напрям наукових розвідок, адже на відміну від мов, приміром, англійської, які
можуть використовуватись як засіб глобального спілкування, не існує глобальних форм вербальної та невербальної поведінки [3, с. 29]. Одне з центральних місць у цих дослідженнях
займає поняття міжкультурної компетенції, яке, на нашу думку, охоплює щонайменше три
важливих складових, а саме:
• знання усталених правил (норм) спілкування і форм поведінки власного соціуму;
• знання аналогічних норм (звичаїв) інших національно-лінгвокультурних спільнот та
толерантне ставлення до них;
• узгоджене використання цих знань у стосунках з представниками інших («чужих»)
культур (знаходження «комунікативного консенсусу»).
Таким чином, міжкультурна компетенція – це комплекс знань та навичок, які дозволяють
оцінити особливості міжкультурної комунікативної ситуації і вибрати адекватні мовні та невербальні засоби для уникнення міжкультурних непорозумінь і досягнення комунікативного
наміру. Іншими словами, сформована міжкультурна компетенція дозволяє людині реалізувати себе в міжкультурному діалозі, тобто це суттєва (якщо не найважливіша) передумова успішної (результативної) міжкультурної комунікації. Саме такий зміст розкриває і китайська
мудрість, яка проголошує, що лише тому буде «даровано» успіх у тисячах зустрічей, хто добре знає, як інших, так і самого себе [4, c. 9].
Для опису (ідентифікації) національної специфіки поведінкових, у тому числі і комунікативних, норм сучасні науковці використовують різні терміни, одним з яких є «культурний
стандарт», введений в науковий обіг німецьким вченим А. Томасом, який займався питання11

ми міжкультурної психології. Згідно з його тлумаченням, культурний стандарт – це чотирьохвимірне явище, що охоплює певні способи світосприйняття, мислення, визначення цінностей та дій, які є типовими для більшості представників певної культури і сприймаються
ними як нормальні чи й обов’язкові [2, c. 12]. Іншими словами, культурний стандарт – це
свого роду «набір інструментів», який має своє національно-історичне підґрунтя, довів свою
функціональність та яким члени лінгвокультурної спільноти оволодівають більшою мірою
несвідомо і постійно користуються для вирішення проблем співжиття. Зрозуміло, що культурні стандарти підлягають соціальним змінам і є «чинними» тільки в їх часовому контексті.
Теорія культурних стандартів має певні «вузькі місця», адже це поняття дещо спрощено
відбиває складну й різноманітну дійсність та й не в змозі повністю охопити ввесь спектр
культурної специфіки того чи іншого етносу [2, c. 12-13]. З другого боку, цей термін відрізняється, на наш погляд, влучністю характеристики об’єкта наукового (емпіричного) пошуку,
яким є поведінкові норми певної національної спільноти, обумовлені її лінгво-культурною
еволюцією, і тому він знайшов, думається, виправдане використання у наших подальших міркуваннях і висновках.
Очевидно, що Україна щороку нарощує зусилля щодо розширення й поглиблення міжнародного співробітництва, у результаті чого все більше українських громадян стають учасниками міжкультурного діалогу як на офіційному рівні ( представники державних, підприємницьких, освітніх та інших структур), так і в приватних справах. Цей історично важливий
для розвитку України факт поглибленої інтеграції українців у процеси міжкультурної комунікації і обумовив мету даної статті, яка полягає в тому, щоб описати культурні стандарти
українського народу та ідентифікувати ті його культурно-національні особливості, які можуть не в «українському сенсі» сприйматись і трактуватись іноземними громадянами і тому
стати причиною комунікативних невдач чи й культурного шоку. Отже, це дослідження спрямоване на розкриття першого складника міжкультурної компетенції, а саме пізнання й усвідомлення вербальних та невербальних культурно обумовлених норм/правил спілкування та
співжиття в рамках власного соціуму: у нашому випадку – це культурні стандарти українського народу.
Знання щодо першого аспекту міжкультурної компетенції необхідні тому, що міжкультурні
непорозуміння зазвичай виникають внаслідок несвідомого перенесення власної культурної
ідентичності на співрозмовника, який є носієм інших культурних традицій і звичаїв. Причиною такої поведінки може бути незнання культурно-лінгвістичної специфіки іншого етносу,
але й не меншою мірою – відсутність усвідомлення власних національно-культурних особливостей, власних стратегій і тактик спілкування. Тому перед вищою школою стоїть відносно
нове і надзвичайно важливе завдання – організувати освітній процес таким чином, щоб не
тільки спонукати студентів до вивчення культурних стандартів різних національних спільнот,
але й насамперед сенсибілізувати їх до проблематики власної (української) національнокультурної специфіки (неповторності) та її значущості. Саме такий підхід забезпечить вишкіл
конкурентоспроможних фахівців, здатних успішно працювати й генерувати нові ідеї в міжкультурних колективах. Обґрунтування висловленої позиції (і тим самим і мети цієї наукової
розвідки) знаходимо і у творчому спадку відомого французького антрополога Жермени Тійон,
яка стверджувала: «Хто не пізнав самого себе, той ніколи не пізнає й інших» [5, c. 26].
Отже, відштовхуючись від переконання щодо важливості усвідомлення власних ментальних рис для успішної міжкультурної взаємодії, орієнтуючись на відповідний дослідницький
доробок деяких німецьких авторів [2] та не претендуючи на повне охоплення об’єкту дослідження, спробуємо схарактеризувати головні культурні стандарти українського етносу та
вказати на ті їх прояви, які містять певний «потенціал небезпеки», тобто можуть неоднозначно сприйматися і трактуватися іноземними партнерами по спілкуванню і спричиняти їх негативну / небажану реакцію. Зупинимося на чотирьох національно-культурних «стилях поведінки» українців, які прослідковуються як у їх професійній діяльності, так і в приватній
сфері. (Черговість висвітлення не є при цьому показником значущості (вагомості) відповідного культурного стандарту в сукупній картині національної ідентичності українців.)
Почнемо із стандарту «Диференційоване ставлення до осіб різного ступеня знайомства».
Тут йдеться про те, що особисті зв’язки і контакти надзвичайно ціняться представниками
українського етносу і нерідко відіграють в їх житті суттєву роль. Тому українці схильні до
поділу людей на дві групи: перша (так звана «власна») група – це добрі знайомі (члени сім’ї,
інші родичі, друзі, сусіди, колеги по роботі тощо), друга ж («чужа») група – це мало знайомі
чи взагалі незнайомі співвітчизники. Ставлення до членів цих груп в українців дуже різне,
іноді навіть абсолютно протилежне і не зовсім зрозуміле для носіїв інших культур і мов.
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По відношенню до тих, хто належить до «власної» групи, типовий українець демонструє
відкритість, сердечність, розуміння і готовність допомогти, іноді навіть незнайомим за принципом «Друг мого друга – мій друг». Ці позитивні риси сформувалися, на наш погляд, як наслідок стражденної долі українського народу у різні періоди його багатовікової історії.
Однак цей культурний стандарт має і свій зворотній бік: допомога ближньому виходить у
українців за рамки приватного життя і розповсюджується на професійну та інші сфери людської діяльності. Завдяки знайомствам і відповідним рекомендаціям в Україні нерідко вирішуються питання працевлаштування, досягнення ділових угод, отримання документів і т.п.
Надання переваги певним особам на базі зв’язків, а не з опорою на їх (фахові) якості («атмосфера фаворитизму») суперечить нормам співжиття більшості національно-культурних спільнот і тому є частою причиною напруги у ділових міжнародних контактах українців або й
призводить до їх припинення.
У контактах же з членами «чужої» групи українці демонструють зазвичай певну дистанцію, замкнутість і стриманість, що, однак, тією чи іншою мірою притаманно багатьом національно-культурним спільнотам.
Особливу категорію «чужої» групи складають для представників українського етносу гості, і насамперед іноземні. Саме тому гостинність та щедрість українського народу відомі
практично у всьому світі. «Гість – радість у домі» чи «Гість у дім – радість з ним» – ці висловлювання відбивають притаманну українському характеру шану та повагу до гостей, що імпонує іноземним громадянам, позитивно сприймається ними й популяризується в країнах
власного проживання. Одне застереження: потрібно бути обережним і чутливим з культурою
пиття – вимога після тосту «випити до дна» зазвичай не знаходить підтримки з боку іноземних гостей і наштовхується на їх негативну реакцію.
Наступний український культурний стандарт можна описати як «Цілісне сприйняття
особи» у єдності всього спектру її різноманітних якостей та аспектів життя. Це означає, що в
свідомості українців людина та справа/справи, з якою/якими вона пов’язана, розглядаються
як єдине ціле, як єдиний цілісний образ (з певним – позитивним, нейтральним чи негативним
– ставленням до нього). Недаремно в Україні часто можна почути висловлювання, що людину необхідно цінувати такою, якою вона є.
Аналізований культурний стандарт має щонайменше три прояви. По-перше, це «дифузія»
приватної та професійної сфер. У робочих колективах українські колеги нерідко відкрито обговорюють приватні справи і проблеми, весело і гучно відзначають свята, демонструють
емоції, як позитивного, так і негативного характеру. І навпаки, коли йдеться про приватні зустрічі, приватні запрошення на обід чи вечерю, продовжується (жваве) обговорення робочих
питань. Це національно-культурна традиція, в якій українці не вбачають чогось незвичайного, але саме так, тобто як щось особливе й нерідко відштовхуюче, вона сприймається представниками багатьох європейських етносів, зокрема, німецького, де на робочих місцях сухо й
по-діловому спілкуються щодо професійної проблематики, а в рамках позаробочих приватних зустрічей колег ця тематика є табу. Українці мають пам’ятати ці суттєві розбіжності в
ситуаціях міжкультурного діалогу.
Образливе сприйняття критики є другим проявом цілісного бачення індивідууму. Критичні зауваження українці «ховають» зазвичай у завуальованих формулюваннях і тому нерідко
трактують ділову й аргументовану критику як образу, як «атаку» на власну особистість. Реакція на таку критику, яка беззастережно практикується в німецькомовному культурному
просторі, в українців часто набуває форми «емоційного вибуху», а не предметного аналізу й
пошуку раціональних шляхів поліпшення ситуації.
Орієнтація на цілісність людини призводить, по-третє, до певних етапів у відборі ділових
партнерів та започаткуванні ділових стосунків. Український підприємець не задовольняється, як правило, однією зустріччю з потенційним діловим партнером, у ході якої після короткого представлення дискутувались можливості майбутньої співпраці, що для типового німця
є звичайною ситуацією для досягнення перших домовленостей. Українцю потрібен час, щоб
глибше познайомитися з іноземним колегою, зав’язати з ним особисті контакти, відчути довіру, і лише тоді він приймає рішення, яке таким чином може базуватися на суб’єктивних
відчуттях (симпатіях), а не на об’єктивних факторах [2, c. 174].
З попередніми звичаями поведінки пов'язаний і культурний стандарт, який можна описати як «Непрямий менеджмент конфліктів і проблем». Оскільки, як зазначено вище, людина і
її справа (заняття/робота) сприймаються українцями як єдине ціле, а критика – як особиста
образа, то типовий українець старається не тематизувати, «обходити» конфлікти, а проблеми
чи критику висловлює опосередковано, приміром, невербальними засобами.
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В Україні практично відсутній відкритий діалог між керівником і співробітниками: керівник практично ніколи відкрито не критикується, а з його пропозиціями – не дивлячись на,
можливо, й іншу власну думку – завжди погоджуються, оскільки підлеглі бояться негативних наслідків. Така критика практикується тільки у вузькому колі надійних однодумців
(«власна» група), але саме тому вона й залишається безрезультативною та не сприяє поліпшенню ситуації. Незадоволеність українці показують зазвичай у формі пасивного протесту –
невчасне або неповне виконання завдань, байдужість, відсутність інтересу до робочих процесів аж до добровільного звільнення з роботи.
Важко дається українцям і пряма відмова чи заперечення, тому у більшості випадків вони
висловлюють згоду, дають певні обіцянки, сподіваючись, що справа/проблема вирішиться
якось сама собою або забудеться. Якщо ж цього не відбувається, українець не готовий визнати своє «так» помилковим і вдається до непрямих (часто невербальних) сигналів, щоб продемонструвати відхилення домовленості. До таких «тактичних» кроків належать постійні перенесення термінів зустрічей, що обґрунтовується поточною перевантаженістю роботою чи
іншими більш важливими справами, зв'язок через секретаря/помічника, який вибачається за
шефа та повідомляє про його зайнятість і неможливість з’єднати з ним того, хто телефонує, а
також інші надумані відмовки та приводи.
Представникам інших національно-культурних спільнот важко відразу ж зрозуміти справжній сенс таких непрямих (завуальованих) висловлювань та способів поведінки, і тому вони
можуть наполегливо шукати подальших контактів, накопичуючи в собі незадоволення та
здивування українським партнером. І навпаки, в мультинаціональних колективах українці
мають бути готові до відкритих предметних зауважень і критики, прямого озвучення проблем і конфліктів з боку співробітників з іншими культурними традиціями, наприклад, німців, і не сприймати це як образу, а передусім як прагнення у відкритому діалозі покращити
робочі процеси для досягнення більшої продуктивності праці.
Іноземні фахівці вважають також, що одним з культурних стандартів українського етносу
є «Гнучке ставлення до нормативних документів та часових правил» [2, c. 115–140]. Цей
фактор життя української спільноти трактується як непоодиноке недотримання законів, приписів та інших директивних документів, а також термінів ділових зустрічей, переговорів чи
інших домовленостей. У такому баченні є вагома доля правди, однак, при прискіпливому
аналізі виникає і запитання, чи є зазначені дії проявом національно-культурного українського характеру.
Зрозуміло, що українці «обходять» приписи, коли не побоюються значних санкцій та ще
й бачать у таких вчинках власну вигоду. Для подолання бюрократичних бар’єрів при вирішенні численних професійних та приватних питань українці готові давати й дають чиновникам гроші і подарунки, аби лише спростити життєву ситуацію та зекономити час (обставини
квітучої корупції). Отже, не можна, на нашу думку, однозначно стверджувати, що неповага
до законів та норм – це національно-культурна риса українського народу. Описана поведінка
– це скоріше явище останніх десятиліть, яке виникло як вимушена реакція на неспроможність держави щодо системного здійснення контрольних функцій та належного надання послуг громадянам.
Аналогічне підґрунтя має і часовий вимір: із-за нестабільної ситуації в законодавчій сфері
і суспільстві в цілому українці звикли жити «сьогоднішнім днем» та без довгострокових планів, а тому нерідко приймають спонтанні рішення, а пізніше відміняють їх і визначають інші
(не завжди об’єктивно обумовлені) орієнтири. Непередбачуваність та важливість нових подій чи обставин використовується за таких умов як вагомий аргумент відмови від призначених термінів, їх перенесення, зміни складу делегацій, у тому числі і на найвищому державному рівні.
Гнучке ставлення до нормативних документів та часових правил – це скоріше новітнє і,
сподіваємось, перехідне явище на теренах України, але українцям необхідно усвідомлювати
його негативні наслідки у міжкультурному діалозі і тому уникати дій, які наштовхуватимуться на критичне сприйняття або й повне відхилення з боку представників інших національно-культурних спільнот.
Представлені вище ментальні (в тому числі і мовленнєві) особливості поведінки українців, звичайно ж, не охоплюють усього спектру національно-культурного характеру членів
українського етносу, однак, вони є важливими, і насамперед з огляду на розвиток економічної співпраці українських підприємців із зарубіжними партнерами. Для започаткування ділових контактів та їх подальшого підтримання потрібно знати й рахуватися не лише з культурними стандартами представників інших національностей, але й усвідомлювати специфіку
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власних дій і висловлювань, що сприятиме уникненню міжкультурних непорозумінь або й
більш серйозних проблем. Недаремно китайський філософ Лао-цзи стверджував: «Хто знає
інших, той розумний, хто пізнав самого себе, той мудрий» [1].
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ПРАГМАТИЧНА ФУНКЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ІНТОНАЦІЇ
Анотація. У статті розглядається функціонування таких компонентів інтонації німецької літературної мови, як мелодика, фразовий наголос, паузи та темп мовлення відповідно до прагматичного потенціалу мовленнєвого повідомлення. Звертається увага на різницю в інтонаційному оформленні німецьких та українських фраз та підкреслюється важливість дотримання правил
інтонаційної будови мови для реалізації комунікативного наміру мовця в процесі міжкультурного
спілкування.
Ключові слова: інтонація, мелодика, фразовий наголос, паузи, темп мовлення, німецька літературна мова, тема, рема, підготовлене мовлення, спонтанне мовлення.
Abstract. This article explores the function of such intonatory components of the Standard German as
speech melody, sentence stress, pauses, speech tempo according to the pragmatic potential of the phrase. It
reveals the differences between the intonation structures of the German and the Ukrainian languages and
emphasizes the importance to follow the rules of intonation to achieve the communicative intention in the
multicultural communication.
Key words: intonation, speech melody, sentence stress, pauses, speech tempo, Standard German, theme,
rheme, prepared speech, spontaneous speech.

Реалізація комунікативного наміру мовця в усному спілкуванні значною мірою залежить
від інтонації мовленнєвого повідомлення. Порушення правил інтонаційного оформлення
фрази призводить у більшості випадків до непорозуміння між партнерами по комунікації,
тоді як помилки у реалізації звукових одиниць залишаються досить часто завдяки впливу
екстралінгвістичного контексту поза увагою співрозмовників.
На сучасному етапі викладання іноземних мов у нелінгвістичних ВНЗ особливого значення набуває розвиток комунікативних навичок у студентів, що має на меті навчити молодих фахівців ефективному спілкуванню у мультинаціональній команді та полегшити їх інтеграцію у сучасне професійне життя. Однак, як свідчить досвід, більшість студентів мають
проблеми з фонетикою іноземної мови, особливо з її інтонаційним складником, що ускладнює процес комунікації як з носіями мови, так і з іноземцями, які користуються цією ж мовою для міжнаціонального спілкування.
Таким чином, на заняттях з іноземної мови у нелінгвістичних ВНЗ необхідно вивчати не
лише лексико-граматичну будову мови та її стилістичні особливості, а й фонетичну структуру, яка охоплює як сегментний склад (звуки), так й просодію (надсегментні чинники, зокрема
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інтонацію). При вивченні фонетики іноземної мови викладачі повинні виправляти помилки
як у випадках некоректного вимовляння окремих звуків, так й помилки у реалізації інтонаційного контуру фрази, коли студенти промовляють той чи інший фрагмент мовленнєвого
повідомлення з використанням нетипових для конкретної іноземної мови інтонаційних моделей, що перешкоджає розвитку у студентів міжкультурної мовної компетентності.
Для успішного засвоєння інтонаційної структури іноземної мови слід розглядати інтонацію як комплексний феномен, який складається з таких компонентів, як мелодика (рух основного тону), фразовий наголос, паузи, ритм, інтенсивність (гучність), тембр та темп
мовлення. Усі компоненти інтонації тісно пов’язані, серед них немає провідних [2; 4], оскільки вони в однаковій мірі слугують структурному членуванню мовленнєвого потоку й виступають індикаторами його комунікативного навантаження.
Метою запропонованої статті є дослідження прагматичної функції таких компонентів інтонації, як мелодика, фразовий наголос, паузи та темп мовлення у підготовленій та спонтанній нормативній німецькій мові.
Для членування мовленнєвого повідомлення на смислові блоки застосовуються, як правило, синтагматичні паузи, які позначаються знаком [I], та повні (кінцеві/довгі) паузи, які позначаються знаком [II]. Залежно від інформаційного змісту повідомлення синтагматичні паузи мають різну тривалість: існують надкороткі, короткі й середні паузи. Як свідчать
результати аналізу паузації у німецьких текстах, середня тривалість висловлювання до наступної паузи складає у підготовленому мовленні 8-10 складів, а в спонтанному мовленні –
5-7 складів. У підготовленому мовленні переважають синтагматичні паузи середньої довготи
[I], що створює ефект «безперервності звучання» від одного смислового блоку до іншого, а у
спонтанному мовленні більш частотними є кінцеві довгі паузи [II], коли співрозмовники обдумують наступну інформацію. У емоціонально насичених спонтанних висловлюваннях, які
складаються з декількох ритмічних груп використовуються також надкороткі паузи, логічні
довгі паузи та логічні паузи середньої довготи. Надкороткі паузи вживаються передусім для
перепочинку мовця, середні логічні паузи слугують розмежуванню інформації, а довгі паузи,
як правило, спрямовані на привернення уваги слухачів.
У підготовлених німецьких текстах, на відміну від спонтанних, спостерігається чітка тема-рематична прогресія, тобто розмежування відомої інформації (теми), яка є відправною
точкою повідомлення, та нової інформації (реми), яку промовець прагне довести до відома
партнера по комунікації. Відповідно до тема-рематичної динаміки відбувається й членування
промови за допомогою пауз. Так, під час реалізації тематичних фрагментів спостерігається
на фонетичному рівні прискорення темпу, редукція голосних й приголосних фонем та скорочення пауз, тоді як для реалізації рематичної частини застосовується уповільнений темп, повна (наближена до еталонної) реалізація звукових сегментів та подовження пауз, що має на
меті привернути увагу слухача, переконати його у важливості викладених у повідомленні
проблем та викликати з його боку певну реакцію на отриману інформацію.
Дослідження реалізації мелодики (руху основного тону) свідчить про високе функціональне навантаження цього інтонаційного параметру у нормативній німецькій мові, його залежність від тема-рематичного членування та від емоційності висловлювання. У текстах нейтрального змісту на комунікативно ненавантажених ділянках часто використовується
мелодика незавершеності (рівний тон), а на важливих з точки зору промовця інформаційних
фрагментах переважає, залежно від інтонаційного типу фрази, термінальний тон (мелодика
завершеності) з глибоким падінням на затакті або висхідний (інтерогативний) тон. У емоційно забарвлених текстах використовується, поряд з низхідним рухом мелодики, також й висхідний, але, на відміну від нейтральної промови, підйом тону на затакті досягає своїх максимальних показників. У спонтанних текстах, де відсутня чітка тема-рематична динаміка,
домінує рівний тон на межах смислових блоків з періодичним падінням тону на затакті у монологічному мовленні, та з використанням висхідної тональної конфігурації у діалогічному.
Слід зазначити, що реалізація мелодійного контуру висловлювання в німецькій мові істотно відрізняється від реалізації мелодійного контуру в українській мові. В українській мові
також існує мелодика завершеності та висхідна мелодика, однак, на відміну від німецької
мови, в українській мові, для якої в цілому характерна плавність, не існують різкі перепади
тону від наголошених до ненаголошених складів [1, с. 94−95], як це має місце у німецькій
мові. Тому при вивченні інтонації німецької мови слід звертати увагу студентів на глибоке
падіння тону на затакті в умовах термінального тону й надзвичайно високий підйом тону в
умовах інтерогативної мелодики, інакше німецька фраза буде звучати неприродно й комунікативна мета не буде досягнута.
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Рух мелодики у німецькій мові чітко корелює з фразовим наголосом, який також слугує
інформативному членуванню мовленнєвого повідомлення через виділення комунікативно
важливих елементів з метою привернення уваги слухача. У мовленнєвому потоці словесний
наголос часто нейтралізується та підпорядковується синтагматичному та фразовому акцентам. Для підготовленого та спонтанного видів мовлення різного ступеня емоційного забарвлення характерне наголошення переважно самостійних повнозначних слів – іменників, дієслів, прикметників, прислівників, − тобто фрагментів, які несуть більшу комунікативну вагу
на відміну від службових слів – займенників, сполучників, прийменників та допоміжних дієслів, − які промовляються переважно або зі слабким наголосом, або взагалі не виділяються
акцентом. Поряд із синтагматичним та фразовим акцентами досить часто зустрічаються логічний та емфатичний наголоси, які вживаються в рематичній частині висловлювання й виділяють не лише повнозначні частини мови, а й службові, але їх наявність слід розглядати скоріше не як закономірність фразової акцентуації, а як випадковість, обумовлену емоційним
станом співрозмовників та екстралінгвістичними чинниками. Засвоєння співвідношення наголосів у фразі є важливою передумовою успішного оволодіння інтонацією німецької мови.
Інформативним чинником для реалізації прагматичного наміру мовця є темпмовлення.
Зміна темпу суттєво впливає на сприйняття мовленнєвого повідомлення слухачами. Так,
уповільнення темпу до певних меж викликає посилену увагу слухача, а його прискорення
веде до вибіркового сприйняття інформації. Водночас занадто повільний темп мовлення теж
не сприяє налаштуванню слухачів на отримання нової інформації й, відповідно, не досягає
комунікативного ефекту. Для німецької мови характерний досить швидкий темп мовлення
(5−8 складів або 10−15 звуків за секунду) [3, с. 250], який прискорюється на менш інформативних фрагментах повідомлення та уповільнюється на інформативно насичених, що спостерігається переважно на матеріалі підготовленого мовлення. У спонтанному мовленні не існує чіткого темпорального розмежування між головною та фоновою інформацією, крім того,
темп спонтанного повідомлення більш повільний.
Таким чином, для успішного оволодіння стандартною німецькою мовою необхідно вивчати особливості її інтонаційної структури, зокрема специфіку реалізації таких її компонентів, як мелодика, синтагматичний та фразовий наголоси, паузи та темп мовлення залежно від
комунікативного наміру мовця та закономірності актуального членування фрази й тексту
відповідно до їх прагматичного потенціалу.
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КНИГАРНІ НА ХРЕЩАТИКУ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Анотація. Розглядається історія становлення та розвиток видавничої діяльності в Україні.
Аналізуються причини гальмування видавничої справи в сучасній Україні та шляхи подолання кризи в
цій галузі.
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Abstract. The history of the formation and development of publishing in Ukraine. The reasons
deceleration of publishing in today's Ukraine and ways of overcoming the crisis in the industry.
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Ідея звернутися до цієї теми виникла, коли на Великій Васильківській (58) неподалік від
Хрещатика звернула увагу на вивіску «Penthouse». Виявилося, що це стриптиз-бар, а знаходиться він у підвалі житлового будинку. Згадала «закон братів Капранових»: чим менше бібліотек, книгарень, тим нижчий рівень культури населення, а отже, і здатність аналізувати події й самостійно приймати рішення. Одразу ж захотілося поцікавитися: а скільки зараз на
Хрещатику книгарень і бібліотек. Виявилося, що станом на лютий 2016 р. лише одна книгарня і жодної бібліотеки (ми не враховували магазинчики в підземних переходах).
В Українській асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів стверджують, що за 12
останніх років кількість книгарень в Україні скоротилася вдесятеро. Незважаючи на те, що у
2006 році ввели податкові пільги для видавництв, а 2007 рік був оголошений роком книжки в
Україні, книжкові крамниці продовжують закриватися, їх поглинають сильніші й прибутковіші конкуренти. Причиною такого скорочення книговидавці вважають прийняття статті 181
Державного бюджету на 2007 рік. У ній говориться, що приміщення може здійснювати продовження оренди тільки на конкурсній основі, а брати участь у цьому конкурсі може будьхто. Це означає, що за приміщення з книгарнями змагаються дорогі магазини, ресторани
швидкого харчування та приватні офіси (до цього переліку можна додати ще й стрептизбари). Їхній бізнес прибутковіший, і податки, відповідно, у бюджет міста більші. У такому
випадку здогадатися, хто виграє конкурс на приміщення, нескладно. Так, тільки з 2005 р. по
2007 р. в Києві закрито 3 книгарні та 18 видавництв.
Аби зрозуміти проблему, необхідно дослідити історію створення бібліотек та книгарень в
Україні. Виникнення бібліотек та книгодрукування в Київській Русі свідчить про особливе
шанування до книжки й до освічених людей. Створення Ярославом Мудрим бібліотеки та
передача її до Софійського собору вважається першим історичним фактом з історії книгозбірень в Україні. Досить значні бібліотеки формувалися в церквах столиць удільних князівств,
особливо в головних монастирях. Так, найбільшою вважають збірку рукописів КиєвоПечерської лаври. Книжки зберігалися не лише в церковних бібліотеках. Монахів, які мали
власні книжки (переписані ними самими або кимось подаровані), сучасники особливо шанували, бо «читання книжне» вважалося шляхом до святості. Власні книгозбірні мали також
заможні шляхтичі й міщани.
У другій половині XVII ст. й у першій половині XVIII ст. найбільші бібліотеки були при
навчальних закладах та у великих монастирях, найвідомішою з яких є бібліотека КиєвоМогилянської академії. Важливим для розуміння кола інтересів освітніх і церковних діячів,
вихованців Києво-Могилянської академії є опис бібліотеки Ф. Прокоповича, яка нараховувала під кінець його життя близько трьох тисяч томів. Про значущість книгозбірні свідчить той
факт, що після переїзду Ф. Прокоповича до Петербурга його бібліотеку сучасники вважали
найкращою в державі, зокрема багатшою від імператорської [1, с. 127-136].
Історія виникнення книгарень на Хрещатику починається разом із розбудовою цієї вулиці
у першій половині ХІХ ст. і стає особливо активною під час «будівельної лихоманки» у другій половині ХІХ ст. Першою книгарнею на Хрещатику став магазин С. Літова, який у
1828 р. приїхав із Москви. Ця книгарня була розташована на місці нинішнього Українського
дому на Європейській площі. На початку 30-х років С. Літов відкрив ще одну книгарню на
Хрещатику, де торгував російськими книжками, але більшим попитом тоді користувалися
польські та іноземні книжки. Будучи монополістом, С. Літов зміг захопити весь місцевий
книжковий ринок, упродовж багатьох років книгарня С. Літова була єдиною в Києві. Завдяки
цьому книгарні С. Літова формували літературні смаки у місті, оскільки більшість читачів
могла читати лише те, що пропонували його магазини. Конкуренти з’явилися тільки у 50-х
рр. ХІХ ст. Так, у довідниках зазначається, що у 1856 році у Києві було п’ять книгарень: дві з
іноземними книжками і три з російськими [2, с. 97-100].
Про обсяги книгодрукування в Україні у ХІХ ст. може свідчити книготоргівля прикажчика С. Літова – М. Оглобліна. На 1876 р. тільки київська книгарня налічувала близько 200000
томів. Для порівняння: у 1904 р. в усій Російській імперії налічувалося 727 книготорговців,
тобто менше, ніж в одному Лейпцигу (884 книготорговці) [2, с. 100-101].
Видавництвом української книжки займався Ф. Йогансон, який у 1875 р. розгорнув власну книжкову торгівлю на Хрещатику. Свою видавничу діяльність підприємець почав з видання творів І. Котляревського. Крім художньої літератури великим попитом користувалися
твори українських композиторів, насамперед М. Лисенка[2, с. 101-102].Наприкінці ХІХ ст.
магазини В. Ідзиковського налічували майже 600 видань нот оригінальних творів, серед яких
переважно українські автори і близько 300 передрукованих п’єс іноземних композиторів. З
1896 р. В. Ідзиковський видав майже всі твори українських композиторів [2, с. 102-110].
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В середині ХІХ ст. за кількістю виданих книжок Київ посів третє місце у європейській частині Російської імперії, значно випередивши Одесу, Харків та Варшаву. Видавництво української книжки поступово збільшувалося. Так, у 1847 р. в Україні видавалася лише одна книжка українською мовою, тоді як за 1874-1875 рр. – 23 % від загальної кількості книжок. За
цей час видано 65600 україномовних примірників. На жаль, Емський указ 1876 р. призвів до
цілковитого занепаду української культури.
З приходом радянської влади розпочалася націоналізація друкарського устаткування в
Харкові, Києві, Катеринославі, Одесі та інших містах України. Практично все друкарське обладнання приватних та кооперативних видавництв було конфісковано та передано новим
власникам.
Трагічним для українського книговидання виявився 1920 р., коли припинили своє існування діючі видавництва «Освіта», «Час», «Друкар», «Криниця», «Дзвін». У штатному розкладі всіх державних установ, навчальних, освітніх, наукових закладів, у тім числі й у видавництвах, з’явилася посада комісара. Розпочалася ревізія змісту діяльності видавництв, які
утворилися чи зміцніли за часів діяльності українських урядів. До списків забороненої літератури увійшли не лише підручники з історії чи літератури, а й з арифметики, геометрії, фізики через їхню «аполітичність». Натомість профілюючими називалися книжки, що популяризують марксизм-ленінізм, історію ВКП(б) і революційний рух.
11 травня 1971 р. виходить постанова ЦК Компартії України «Про стан книговидавничої
галузі в республіці та заходи щодо її поліпшення», в якій говориться про необхідність концентрації книговидавництв у великих містах. Сформована в середині 70-х років структура книговидання проіснувала практично до кінця 80-х років. Так, у Києві існувало 15 видавництв,
серед них: політвидав України, видавниче об’єднання «Вища школа», «Техніка», «Радянська
школа», «Дніпро», «Мистецтво», «Наукова думка» тощо.
Звісно, за часів радянської влади видавалися книжки, працювали бібліотеки. Але радянська владарозглядала книгарні насамперед як прекрасний засіб пропаганди, тому там
продавали не тільки казки, а передусім твори, що пропагували радянську систему.
Отже, історія книгодрукування в Україні сягає багатьох століть, але в чому ж полягають
причини нинішнього занепаду книговидавничої галузі? Президент Українській асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачівО. Афонін називає книгарні «ліками», яких найбільше
потребує українська книжка, бо саме вони можуть врятувати її від тиску російських видавництв. Він стверджує, що українська книжка потребує перш за все не фінансової, а організаційної підтримки: створення муніципальних книжкових магазинів, якими б опікувалися органи державної влади.У своїй заяві до Президента України і Кабінету Міністрів про
зупинення виселення видавництв, книгарень, бібліотек, закладів культури й мистецтва
О. Афонін пропонує ініціювати прийняття поправок до закону, яким було б встановлено, що
в будь-якому разі правонаступником книгарні має бути лише книгарня, галереї – галерея, бібліотеки – бібліотека.
Існує ще одна проблема: знайти гарну книжку часто буває важко. Вибір, який є у книгарнях, орієнтований на невибагливого читача: в асортименті – бестселери, подарункові варіанти, а класичну літературу знайти складно. За даними статистики, нині в Україні налічується
лише 350 книгарень. Для порівняння: у Голландії з населенням близько 16 мільйонів книжкових крамниць понад 1600, у Польщі з населенням майже 38 мільйонів – 2500.
Є й деякі зрушення в цій справі. 21 квітня 2015 р. на Хрещатику, 13 відкрилася триповерхова книгарня «Буква», такий же магазин працює у підземному переході (Хрещатик, 20).
Створення в Києві книжкових супермаркетів цієї мережі пожвавило книжкову торгівлю, але
в областях, особливо в селах, проблема з книгарнями залишається невирішеною. Особливо
це стосується спеціалізованої літератури.
З цього витікає ще одне нерозв’язане питання: більшість великих приватних книгарень,
які є в Києві, належать російським видавництвам, у яких левова частка асортименту відповідна.За офіційною інформацією митників, лише у 2005 р. в Україну ввезено книжок на суму
27 мільйонів доларів. Фахівці стверджують, що нині більше двох третин коштів, які обертаються у книжковому ринку України, належать російським видавцям. Українські книговидавці загострюють увагу на тому, що мережеві книгарні в нашій країні у переважній більшості
створено за рахунок іноземного капіталу, зокрема російського. Серед структур, що утримують і фінансують ці торговельні мережі, такі найбільші російські видавництва, як «ЕКСМО»,
«АСТ» та ін. Кожне з них щорічно видає на 15-20 мільйонів примірників більше, ніж усі
українські видавництва. Відповідно, мережеві магазини працюють переважно з російською
книжкою, українська (а тим більше україномовна) книжка у їхній асортиментній базі стано19

вила від 2 % (у Криму до анексії) до 30 % (у західних областях України). У Києві цей показник становить в середньому 10-15 %. Невтішна статистика.
Отже, популяризацієюкнижок, на жаль, зараз займаютьсябільшекниговидавці, ніждержавні ограни культури, а найстарішікнигарніКиєваще нескоро зможутьпохвалитисявисокимитехнологіями, адже на сьогодніїхнєпершочерговезавдання – вижити.
Таким чином, актуальною залишається проблема збереження історичних традицій, культурних та моральних цінностей нашого суспільства. У цьому процесі виключну роль відіграє
книжка й традиції книгочитання загалом.
Шляхи подолання видавничої кризи в Україні експерти вбачають в наступних кроках
влади:
− сформулювати та законодавчо закріпити базові принципи державної політики у сфері
книговидання;
− ліквідувати ПДВ на українську книжку (у Великій Британії, яка є світовою книжковою
метрополією, ПДВ на книжку ніколи не було);
− стимулювання українського (і в першу чергу – україномовного) книгодрукування у таких сегментах книжкового ринку, як комп’ютерні науки, технології, економіка та інших жанрових нішах;
− влада має сприяти не лише видавництву, а й розповсюдженню друкованої продукції,
що стимулюватиме розвиток української книжкової індустрії;
− звернутися до антимонопольного комітету з дорученням дати оцінку щодо монополізації більшості книгарень іноземними власниками;
− стимулювати процес контролю контрабандного ввезення книжок з-за кордону та піратського передруковування (ця цифра на даний момент становить 75 % від загальної кількості проданих книжок в Україні);
− запровадити в засобах мас-медіа соціальну рекламу української книжки;
− сприяти проведенню книжкових ярмарків, презентацій творів українських авторів.
Вирішення цих проблем сприятиме захисту національної культури, зокрема книговиданню, що є стратегічною галуззю держави з точки зору національної безпеки, також впливатиме на формування міжнародного авторитету України і за умови ефективної державної політики забезпечить захист внутрішнього ринку.
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ІНТЕРНЕТ-CЛЕНГ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ
Анотація. У статті розглянуті особливості використання українського інтернет-сленгу в сучасному медіа-просторі, проаналізовані його види й способи поширення. Визначено причини виникнення українського інтернет-сленгу та можливі шляхи його розвитку в глобальній мережі Інтернет.
Ключові слова: інтернет-сленг, мем, інтернет-мем, спілкування, Всесвітня мережа. мовлення,інтернет-користувачі.
Abstract. In the article there were considered the peculiarities of using of the Ukrainian Internet-slang in
the modern media environment, there were analyzed its types and the ways of spreading. There are
determined the reasons of occurrences of the Ukrainian Internet-slang and possible ways of its development
in the Global Network.
Keywords: Internet-slang, meme, іnternet-memes, communication, global network, speech, іnternet
users.
20

Останні десятиліття все більшої популярності серед людей різного віку набуває спілкування в мережі Інтернет. Особливо розповсюдженим такий вид комунікації є серед молоді. У
наш час глобальних комп’ютерних технологій такий вид спілкування став досить різноманітним і набув як певних переваг, так і недоліків.
Сьогодні життя майже кожної людини невід’ємно пов’язане з користуванням всесвітньою системою Інтернет, що дає змогу долучатися до незліченної кількості локальних і
глобальних, публічних, академічних, ділових й урядових соціальних мереж. Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг,
таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web –
WWW) та електронна пошта. Інтернет-спілкування як вид комунікації сформувалось не так
давно, проте має характерні риси, що відрізняють його від інших видів комунікації. У першу
чергу, це мовні одиниці, які використовують співрозмовники під час спілкування.
Інтернет-спілкування у світі виникло наприкінці 80-х років минулого століття у зв’язку з
упровадженням протоколу IRC (Internet Relay Chat) фінським програмістом Jarkko Oikarinen,
котрий спробував розширити примітивну програму для повідомлень типу «talk»в UNIX і
створив популярну й досі технологію Chat. Електронна пошта виникає 1971 року, коли американський програміст Рей Томлінсон створює програму «Sendmsg». Тоді ж і з’явилася прийнята зараз система адресації зі знаком @.
В останнє десятиліття через зростання обсягу інформації спостерігається тенденція до
економії мовних засобів. Мова як засіб спілкування постійно шукає оптимальну форму передачі думки, а з появою в сучасному світі інтернет-технологій інтенсивно зміцнює свої позиції нове середовище спілкування. У наші дні багато людей довгий час проводять у соціальних мережах, у яких сформувалася своя специфіка передачі інформації. У зв’язку з цим
з’явився особливий вид комунікації, заснований на інтернет-мемах.
Під поняттям мем(англ.meme; у іншій транскрипції – мім) розуміємо одиницю культурної
інформації, що поширюється від однієї людини до іншої і є найголовнішим засобом передачі
емоцій та вражень під час інтернет-комунікації.
Поняття мема і його концепція були вперше розроблені Річардом Докінзом у роботі «Егоїстичний ген» 1976року, і пізніше – у роботі «Розширений фенотип» 1982 року.
Р. Докінз стверджував, що термін мем (meme) він придумав, скоротивши грецьке слово
mimema (грецьк. µίµηµα) – «наслідувати», «подібність» і не знаючи про термін «mneme». [6]
Мем (або мім), за теорією Р. Докінза, – це «одиниця передачі культури». [6] Із плином часу та розвитком інформаційних технологій, зокрема внаслідок популяризації Інтернету, меми
отримали нове середовище для поширення та функціонування й стали основою специфічного явища – інтернет-мемів. Це зазвичай текстова інформація (іноді відео, аудіо), що передається від користувача до користувача з розважальною метою, але трапляються також меми
провокаційного та ворожого характеру. Найактивніше меми поширюються через блоги та
форуми, що зумовлено їхньою специфікою. [6]
Поняття «мем» і «меметика» з 1988 року включені до Оксфордського словника англійської мови – словника, що задає нормативні категорії наукової та інформаційної сфери.
Більшість сучасних лінгвістичних нововведень ведеться на тлі російськомовного Інтернету, або так званого – Рунету, а щодо Укрнету, то тут проблема виникнення та функціонування лексичних інновацій, а зокрема сленгізмів, залишається недостатньо вивченою. Тому метою даної розвідки є виявлення і дослідження інтернет-мемів, які виникли на тлі саме
україномовного Інтернету, визначення основних функцій даного прошарку лексики в межах
досліджуваного поля медіа-простору.
У ХХІ ст. до переліку соціальних діалектів української мови, про які написано в підручниках та енциклопедіях, увійшов новий – діалект спілкування в Інтернеті. Розповсюдження
персональних комп’ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі верстви населення, які сприйняли і збагатили комп’ютерну лексику різноманітними новоутвореннями,
що одразу увійшли до складу інтернет-сленгу. Порівняно молодий вік спеціалістів, зайнятих
у цій сфері професійної діяльності, а також популярність комп’ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання сленгу, визначають моду на комп’ютерний жаргон серед користувачів. [2]
На сьогодні можна виділити такі форми спілкування в Інтернеті:
• чат (IRC–Internet Relay Chat);
• форумне спілкування; ICQ;
• Skype та інші меседжери;
• соціальні мережі;
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• листування по E-mail.
Сленг (від англ. slang;s(sub)— префікс, що вказує на вторинність;lang (language ) – мова,
мовлення) – набір особливих слів або нових значень слів, що вже існують, котрі вживаються
в різних людських спільнотах (професійних, соціальних, вікових тощо). [3] Сленг – це слова,
які часто розглядають як порушення норм сучасної літературної мови.
Молодіжний сленг є засобом спілкування великої кількості людей, об’єднаних віком. Він
охоплює практично всі галузі життя, описує різні ситуації, оскільки сленгове слово народжується як результат емоційного ставлення мовця до предмету розмови. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, котрі належать до певної соціальної чи професійної групи, що
впровадила в мову сленгове слово або вислів.
Сленг – це постійна словотворчість, в основі якої лежить принцип мовної гри. Нерідко
саме комічний, гральний ефект є головним у сленговому тексті. Молодій людині важливо не
тільки «що сказати», але і «як сказати», щоб бути цікавим оповідачем. Крім того, молодіжний сленг являє собою такий лінгвістичний феномен, побутування якого обмежено не лише
певними віковими рамками, але й соціальними, часовими і просторовими параметрами. Можна стверджувати, що сленгова лексика цікава для дослідника як унікальне мовне явище і як
система, що відображає процеси, притаманні лексиці народної мови.
Традиційно сленг визначають як слова й вирази, які використовуються особами певних
професій або соціальних спільнот. Виділяють такі різновиди сленгу, як: міський, студентський, програмістський, сленг художників, комп’ютерний сленг тощо. [3]
Користувачами інтернет-сленгу є здебільшого молодь, яка часто на позначення нового
предмета та поняття не знаходить відповідної лексеми в літературній мові та її діалектах. Інколи власні лексеми не надають можливості висловити думку стисло й емоційно, інколи існує потреба в спеціалізованій лексиці.
Тут і слугує сленгова лексика, помітно орієнтована на англізоване мовлення. [5] Часто в
інтернет-спілкуванні використовуються саме англійські меми (у більшості випадків – абревіатури). Наприклад:
• IMHO (In My Humble Opinion) – «На мою (скромну) думку)», використовується як закінчення довгого висловлювання, яке підкреслює, що це лише особиста думка автора, на яку
має право кожна людина;
• LOL (Laughing Out Loud) – «Голосно сміюсь», використовується у випадку, коли співрозмовник сказав щось смішне або абсурдне;
• ROFL (Rolling On Floor Laughing) – «Катаюсь по підлозі та помираю від сміху», використовується, коли мова йде про щось дуже смішне;
• BB (Bye Bye) – зручна форма для того, щоб швидко попрощатись.
Але все частіше в україномовному медіа-просторі фігурують питомо українські лексеми,
адже, як і всі соціальні діалекти, сленг являє собою лексикон, який живиться джерелами народної мови, живе на її фонетичному і граматичному ґрунті.
В інтернет-мовленні широко поширене відображення особливостей розмовної фонетики
комунікантів (наприклад, чо, токо, щас, ваще), нерідко зустрічаються спроби відображення
інтонаційного забарвлення фрази не тільки за рахунок знаків-«смайликів», але й за рахунок
позначення розтягнутих голосних (ну -у-у-у, не зна-а-аю я!), а також спроби описово відобразити особливості дискурсу, умови комунікації (наприклад, репліка в діалозі: «(Тайлер задумався, качає ногою) – хм-м-м»).
Графічна форма деяких слів наближена до звукової і схожа на транскрипцію, наприклад:
«усе життя мріяла побувати в чоловічій шкурі, мона?», «а нічо, мило», «ну, чо?», або «залиш», «Змій-а-а --- е-еее !!!!!!!!!!!!!!!!» «НЕ СПАААААAAAТЬ!».
Такі відхилення від орфографічної норми можуть носити ситуативний характер, не бути
узусними, як, наприклад, феньки ю вері мач!, натиснула-а-а-а або штолень-а, так і традиційними, загальноприйнятими (у чатах). До останніх можна віднести чо, щас, чого-нитку,
ваще, пов замість це. Звичайно, це жодним чином не свідчить про складання якоїсь мережевої норми, подібне написання не носить тотальний характер, і звичне написання словоформ
можна зустріти поряд із наведеними варіантами.
Найтиповішими способами творення українських інтернет-мемів виступають метафоричні перенесення або переосмислення на основі подібності, фонетичної адаптації лексем англійської мови, абревіації, каламбурної підстановки тощо. Здебільшого ці процеси відбуваються з урахуванням граматичних норм сучасної української мови. Але разом із тим
заслуговує на увагу й стилістичний прийом, спрямований на досягнення експресивно22

комічного ефекту шляхом зумисно помилкового написання слів. Наприклад, російські аффтар, пеши ісчо, аФФтар жжот, зачоД, ржунімагу, превед медвед, які без жодних змін потрапляють до україномовних блогів, чатів і стають невід’ємною частиною їхнього існування.
Характерними рисами таких лексем є можливість використання подвоєних приголосних наприкінці або всередині лексеми (наприклад, аццкий сотона), навмисна заміна глухих приголосних на дзвінкі і дзвінких на глухі (наприклад, кревеДко, зачоД, аффтар), компресія на
графічному рівні (наприклад, Фтему!) тощо. Спільною рисою майже всіх прикладів є фонетичний принцип написання лексем, який значно спрощує процес письма та якомога точніше
передає емоції комунікаторів.
Але з розвитком україномовного сегменту Інтернету, так званого Укрнету, все більшої
популярності набирають питомо українські відповідники російських інтернет-мемів.
Наприклад:
Гламурненько – Файнесенько;
Афтар жжот, пеши исчо – Афтор пече, що аж хочеться ще;
Зочем ви травите? – Нащо ви цькуєте?
Фтему! – Доречно;
Классный юзерпик! – Чоткий вибір!
Картинки не грузяца – Малюнків нема;
Плакаль – Рюмсав;
Баян – Трембіта(вар: Цимбали) — (відеоролики, статті, книги тощо, котрі вже є відомими значній кількості учасників обговорення тієї чи іншої теми. Те, що було актуально та
смішно вчора, сьогодні – «баян»).
Варто зазначити, що російські помилки не завжди передаються українською мовою. Ймовірно, це пояснюється тим, що популярність російського інтернет-сленгу поки що переважає.
Під час перекладу спрацьовує механізм асоціативного мислення. Асоціації чи метафори, що виникають, можуть бути різними й несуть відтінок емоційно-гумористичного забарвлення:
В Бобруйск, жевотное – В Жидачів, тварюко;
Ужоснах! – Страхіттянах!
Афтар, выпей йаду – Афтор, випий тріла;
5 баллофф! – 12 балів!
Учи албанский! – Вчи москальську, нею Ленін розмовляв!
Чмоки, пративный – Цьом, плюгавий;
В газенваген! — Подавіться ви тим газом!
Аццкий сотона – Пекельний дідько (вар: лихий москаль);
Вмемориз – Затямити (вар: Намотати на вуса);
Фтопку! – Допічки;
Зачот – Зарах;
Ниасилил – Ниподужав;
Оффтоп – Невтем.
Мем «превед медвед» спочатку з’явився в Рунеті і став першим популярним інтернетмемом, що, так би мовити, пробився в «оффлайн», у світ за межами Мережі. За аналогією зі
словом превед почали з’являтися подібні лексеми: буффай, красунчег, медвед, ведмед, аффтар, учаснег, студентег, лойс, лол, ахахах (що виражає сміх) та інші. Як бачимо, найпродуктивнішим способом творення інтернет-мемів є навмисне оглушення дзвінких та одзвінчення
глухих приголосних, подвоєння приголосних з експресивно-стилістичною метою.
Мем, загалом, як і людину, сприймають спочатку за зовнішніми ознаками. Він привертає
увагу незвичністю, оригінальністю, особливим стилем. [6] Також фактором, що привертає
увагу, може стати невідповідне місце вживання мему чи почуття, які він викликає, коли вперше його бачиш. Таким чином, на перших етапах популяризації важлива форма, а не глибина
змісту. Кожен мем має свою історію. Дуже часто меми виходять за межі інтернет-простору і
стають суспільно-політичною реалією.
Інтернет – це інформаційно-комунікативне середовище з високим тонусом комунікативності, експресивності та діалогічності.
Мова – єдиний засіб формування та функціонування веб-контенту і веб-особистості, тому
людина й суспільство актуалізуються в Інтернеті у виключно вербальній сутності.
Таким чином, власне український молодіжний сленг являє собою запозичення з англійської чи російської мов або фонетичні асоціації, випадки створення власне українського сленгу зустрічаються нечасто і тільки завдяки фантазії молоді.
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Бажання відокремитися, реалізуватися та самоствердитися, бути причетним до чогось
особливого, оригінального надихають користувачів Всесвітньої Мережі на створення своєї
субкультури із власними законами та традиціями, яка, як і будь-яка мовна система, впливає
на розвиток мови в цілому, змінюючи та поглиблюючи її, що відкриває для науковців нові
горизонти досліджень.
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ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК СУЧАСНА КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ
Аноттація. У статті розглядаються інтернет-меми як сучасна комунікативна одиниця. Головна мета використання мема – надати емоційності повідомленню.Значного поширення в Інтернеті
набули вербальні, візуальні та поєднані меми. Вони мають інтернаціональний характер. Меми є одним із найважливіших сучасних комунікативних засобів спілкування через Інтернет-мережу.
Ключові слова: мем, інтернет-мем, спілкування, Всесвітня Мережа, Інтернет, мовлення, ЗМІ,
інтернет-користувачі
Abstract. In the article іnternet-memes are examined as modern units of communication. The main goal
of the meme is to cause emotions that is to provide the emotion to the message with the meme. Internetmemes such as verbal, visual and joined became popular in the World Wide Web. Memes have an
international value. Memes are one of the most important modern units of communication through the
Internet.
Keywords: meme, іnternet-memes, communication, Global Network, Internet, speech, media, іnternet users.

Людство ХХІ століття живе у світі, заповненому найновітнішими технологіями та розробками. Ми вже давно не уявляємо свого життя без Інтернету. Побутове спілкування в мережі
відрізняється від звичайного писемного спілкування. Інтернет-комунікація має свої вимоги і
правила. Саме з’ясуванню особливостей стпілкування в Інтернеті і присвячено дану розвідку.
Останнє десятиліття через зростання обсягу інформації спостерігається тенденція до економії мовних засобів. Мова як засіб спілкування постійно шукає оптимальну форму передачі
думки, а з появою в сучасному світі інтернет-технологій інтенсивно зміцнює свої позиції нове середовище спілкування. У наші дні багато людей довгий час проводять у соціальних мережах, у яких сформувалася своя специфіка передачі інформації. У зв'язку з цим з'явився
особливий вид комунікації, заснований на інтернет-мемах.
Під поняттям мем(англ.meme; у іншій транскрипції – мім) розуміємо одиницю культурної
інформації, що поширювана від однієї людини до іншої і є найголовнішим засобом передачі
емоцій та вражень під час інтернет-комунікації.
Сьогодні меми набувають все більшої популярності в мережі. Поняття мема і його концепція були вперше розроблені Річардом Докінзом в роботі «Егоїстичний ген» 1976року [7] і
пізніше – у роботі «Розширений фенотип» 1982 року [5].
24

Наукове поняття одиницісоціальної еволюції і подібних термінів, які використовують
грецький корінь Μνηµα(транслітерація –mneme) –спогад, пам’ять, вперше згадується у
1904 році німецьким біологом Річардом Семоном у науковій праці «Die Mnemische
Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Original enempfindungen» [6]. За даними Оксфордського словника слово mneme з’явилося в англійській мові у 1921 році, коли книгу Р. Семона
було перекладено англійською під назвою «The Mneme» [6].
Докінз стверджував, що термін «мем» (meme) він придумав, скоротивши грецьке слово
mimema (грецьк. µίµηµα) — «наслідувати», «подібність», не знаючи про термін «mneme». [7]
Поняття «мем» і «меметика» з 1988 року включені до Оксфордського словника англійської мови – словника, що задає нормативні категорії наукової та інформаційної сфери. [8]
Сьогодні існують такі визначення поняття мем:
З точки зору психології:
• мем – це основна одиниця культурної передачі чи ініціації;
• мем – це комплексна ідея, яка формує себе у вигляді чогось певного і легко запам’ятовується;
• мем – одиниця культурної спадковості, аналогічна гену;
• мем – одиниця мислення, завдяки якій здійснюється його процес.
З точки зору соціології:
• мем – одиниця суспільної взаємодії.
З точки зору культурології:
• мем – одиниця інформації, яка міститься у свідомості (мем впливає на події таким чином, щоб у свідомості інших людей утворилося більше число його копій);
• мем – одиниця культури, постійна конкуренція яких в боротьбі за увагу є основою розвитку культури.
Різні трактування обумовлені, по-перше, складністю і багатовимірністю категорії мема.
По-друге, тим, що неможливо чітко визначити мінімально можливий обсяг інформації, що
реплікується .
Докінз визначає мем як «одиницю передачі культури». [7]
Іншими словами, мем – одиниця культури, що сповідається її носієм. Себто, меми – це
чиста інформація, у функціонуванні якої помітні фізичні і поведінкові ознаки.
Меми – це реплікатори, тобто об’єкти, що копіюють самих себе. Для мемів виживання залежить від наявності принаймні одного носія, а відтворення — від наявності того носія, який
намагається поширювати зміст мема. Інформаційний зміст кожного конкретного мема впливає на ймовірність, з якою його буде скопійовано. Меми можуть змінюватися, а також комбінуватися та розділятися, що приводить до формування нових мемів. Вони беруть участь у
боротьбі один з одним за необхідні ресурси (розум людей), та у кінцевому результаті піддаються природному відбору.
Меми можуть розповсюджуватися горизонтально (між представниками одного покоління), а не лише вертикально (від покоління до покоління). Меми часто утворюють групи –
комплексні меми, що об'єднують декілька мемів задля спільного захоплення розумів та задля посилення у боротьбі ідей. Комплексний мем у літературі також називають мемплексом
(англ. memeplex) – це скорочення утворено від слів «меметичний комплекс», чи то «комплекс
мемів».
Головна мета мема - викликати емоції, тобто надати емоційності повідомленню, до
якого мем включено, адже саме емоційна забарвленість сприяє запам’ятовуванню й поширенню вкладеного в повідомлення змісту (а часом його підкресленої беззмістовності).Більшість мемів уживають лише користувачі Інтернету, проте деякі з них, виходячи за
межі ресурсу, перетворюються на популярні молодіжні сленгізми.
У процесі розвитку інформаційного суспільства виникають певні ознаки якісно нових соціально-культурних процесів та явищ. В усіх сферах діяльності детермінує принципово інше
світосприйняття, яке породжує нові поняття та явища, що безпосередньо впливають на основи людського буття.
Серед таких понять та явищ особливе місце в процесі прогресуючої глобалізації світу посідає мережа Інтернету, яка охопила всі без винятку сфери життя, набула визначальної ролі в
системі комунікацій та радикально змінила систему загальних суспільних стосунків, що, безумовно, вимагає інтелектуальної рефлексії. Розвиток мережі Інтернет викликав новий та ще
більший сплеск зацікавленості до розуміння та ролі поняття мемів у суспільстві як способу
передання культурної інформації. Інтернет-меми почали використовуватись у середині першого десятиліття ХХІ століття.
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Концепція і теорія мемів досліджується у межах меметики, яка намагається встановити
причини виникнення мемів та механізми їх поширення. Меметика також ставить питання
про ступені сприйнятливості людей до мемів та здатності до їхнього розповсюдження.
Уже давно ні для кого не секрет, що весь Інтернет, а зокрема його користувачі живуть своїм
окремим, далеким від реальності життям. Вони мають свої звички, особливості поведінки та навіть розмовляють своєю окремою мовою. Часто така розмова здається набором незрозумілих
фраз та висловів і часто викликає у сторонніх людей підозру в неадекватності співрозмовників.
Але насправді нічого особливого у цьому немає, адже кожен із нас свідомий того факту, що
майже у всіх галузях життєдіяльності людей виникає свого роду «професійний жаргон». Схожі
процеси відбуваються і на теренах Інтернету, де панують інтернет-меми.
Побачивши певну фразу або картинку, «досвідчений» інтернет-користувач одразу зрозуміє, що мав на увазі його співрозмовник. Інтернет-меми являють собою якусь інформацію,
яка спонтанно набула популярності у всесвітній павутині, викликають емоції, що сприяє запам’ятовуванню змісту, владеного у певне повідомлення. Крім того, меми, як і будь-які сленгізми, виокремлюють тих, хто їх розуміє та вживає, із загалу в окрему спільноту.
Інтернет-меми передаються від користувача до користувача електронною поштою, у системах миттєвого обміну повідомленнями, у блогах і на форумах. Саме інтернет-мемом стає
не будь-яка інформація, а лише та, яка залишає користувачів небайдужими.
Усі інтернет-меми діляться на кілька груп:
1) У першу групу входять слова і фрази. Наприклад, один з найвідоміших мемів цієї категорії – це IMHO (In my Humble Opinion – на мою скромну думку), або всесвітньо відомий
Превед.
2) Друга група – це інтернет-меми, що представляють собою медіа-файли (відеоролики і
пісні). Наприклад, ролик з виступом Едуарда Хіля кілька років тому розійшовся по Інтернету
з назвою «Mr Trololo».
3) Третя група – це інтернет-меми у вигляді малюнків. Наприклад, зображення людини,
що закриває обличчя рукою, називається Facepalm і означає «сором». Ще до таких мемів належать фотографії з підписами, наприклад, фото білої сови, яка запитує: «RLY?»(Спотворене
«Oh, really?») [3]
4) Четверта група – креолізовані меми, які складаються з двох частин: вербальної (мовленнєвої) і невербальної (належить до інших знакових систем). Отже, компонентами креолізованого тексту є вербальна частина (напис / підпис) та іконічна частина (малюнок, фотографія, таблиця). У різних типах текстів вони зустрічаються у різних комбінаціях.
Інтернет-меми набули настільки великої популярності серед користувачів мережі, що навіть були створені інтернет-енциклопедії, у яких зібрано різноманітні меми. Відомими представниками таких мемопедій є англомовні Encyclopædia Dramatica, Uncyclopedia,
Lurkmore.com, російськомовна Lurkmore.to та україномовні Енциклопедія Драматика, Файна
Меморія та Інциклопедія
Значного поширення в Інтернеті набули такі види мемів: вербальні, візуальні та поєднані.
Яскравими прикладами візуальних мемів є:
Донкі-хот. Така, на перший погляд, неграмотно записана назва літературного героя насправді розкладається на англійські слова donkey –віслюк– та hot –гарячий, сексуальний. У
ролі мема використовується відтоді, як на одному з чатів дописувач Памідор попросив стисло розповісти, про що це там йдеться в Сервантеса, бо «читати йому неохота». Таке прохання
викликало зливу саркастичних коментарів. Мем Донкі-хот перетворився на назвисько такого собі мережевого Митрофанушки.
Мопед не мій, я просто розмістив оголошення. Цей мем народився на форумі одного з
українських сайтів, присвячених обговоренню мотоциклів. Хтось із дописувачів запропонував продати моторолер і виклав його фотографію. Коли ж продавця закидали уточнювальними запитаннями, він відповів реченням, яке настільки припало до душі учасникам форуму,
що за нетривалий час набралося понад 300 сторінок дотепних коментарів. Мем застосовується як іронічна відповідь людині, яка прагне уникнути відповідальності. [1]
Мем може бути не лише словом або фразою, а й малюнком, фотографією, відеороликом.
Найпоширеніші в мережі візуальні інтернет-меми такі:
Божевільне жабеня (Crazy Frog). Західноєвропейський інтернет-мем, зображення віртуального виконавця пісень, розроблене засобами 3D-графіки. Використовується як реклама
для збуту комерційних продуктів.
Шнаппи (en:Schnappi) – західноєвропейський інтернет-мем, який у 2004 році популяризував створену 2001 року дитячу пісню з німецького телешоу. 2005 року пісня, втілена
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в музичний сингл і мультиплікаційний кліп телевізійного формату, потрапила на перше
місце в музичних чартах в Німеччині. Згодом кліп був у ротації і на музичних телеканалах інших країн.
Серед інтернет-мемів, утворених поєднанням зображення з підписом, найпопулярніші
такі:
Погладь кота. Фотографії котів-манулів з різними підписами популярності набули з осені 2008 року. Очевидно, цікавість викликав екзотичний вигляд цих диких тварин, що живуть
у степах Центральної та Середньої Азії. У непривітному погляді кота (до речі, зіниці в манула не вертикальні, а круглі), який практично не піддається прирученню, читається лють і загроза. Стандартний сюжет таких колажів – підпис «Погладь кота» в різних варіаціях під «грізним писком уредного манула».
I want to believe. Це плакат із зображенням літаючої тарілки з кабінету героя телесеріалу
«Секретні матеріали» агента Малдера. Плакат став улюбленим об’єктом фотошопа: тільки
лінивий не розміщував на тій тарілці портрети відомих музикантів чи політиків.
Цікаво, що деякі ангійські вирази мають українські смислові меми-відповідники. Наприклад, LOL (laughingoutloud – голосно сміюся) – в інтерпретації ржунімагу.
Ставлення до мемів різне: хтось вважає інтернет-меми інформаційним сміттям, хтось із
радістю підхоплює кожен новий мем. Проте інтернет-спілкування все більше входить у сьогодення. Таким чином, меми стають ознакою сучасної комунікації і тому заслуговують на
докладне наукове вивчення. У цьому напрямку закордонні дослідники зробили певні дослідження, результатом чого стало нещодавнє внесення до Великого Оксфордського словника
виразів з мережевого сленгу — OMG (Oh my God – О, Боже мій) і LOL (laughing out loud –
голосно сміюся) , а також символ <3, що замінює дієслово любити.[9]
Як повідомляється на сайті OEDOnline, вирази OMG і LOL уже вийшли за межі всесвітньої мережі й поширилися в друкованих виданнях та писемному мовленні. Більше того, перша згадка про OMG на письмі відноситься ще до 1917 року — таке поєднання літер використовували в особистому листуванні. Вираз LOL уживали ще в 60-х роках XX століття, але в
іншому значенні: тоді він стосувався літніх жінок (little old lady). Окремо укладачі словника
відмічають включення до словника символу <3, котрий замінює дієслово любити або, як його позначають автори словника, дієслівну форму слова серце.
LOL, OMG і <3 — не перші вислови з мережевого сленгу, що потрапили в Оксфордський
словник. Раніше до нього увійшли IMHO (in my humble opinion — на мою скромну думку),
TMI (too much information — занадто багато інформації) і BFF (best friends forever – найкращі
друзі навіки).[4]
Отже, кількість мемів зростає з кожним днем. Вони мають інтернаціональний характер.
Меми є одним із найважливіших комунікативних засобів спілкування через Інтернет-мережу.
Меми розповсюдились по всьому світу. Але найбільше поширення відбувається в країнах із
розвиненою інфраструктурою. З кожним роком меми набувають все більшої популярності.
Легкість їхнього поширення зростає за рахунок все більшого розповсюдження та доступності
медійних і технічних засобів. Меми, які набули популярності в Україні, мають інтернаціональний характер. Взагалі, існує тенденція збільшення кількості інтернаціональних мемів. Комунікативна роль мемів за рахунок їхньої інтернаціональності, безумовно, зростатиме, що
становитиме подальший науковий інтерес дослідників.
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The structure of the world objective reality surrounding us is reflected in the human language
consciousness in the form of categories – universal concepts inherent in human being thought.
Concepts carry not only individual knowledge and experience but knowledge common to all
linguistic community; they are presented as «a kind of collective unconsciousness of modern
society ...»1.
Problems of the categories are traditionally considered as one of the most important both in
philosophy and linguistics. History of the problem dates back to the works of ancient philosophers,
first of all, classical teachings of Aristotle. He claimed that logic is the basis of grammar. French
scientists Antoine Arnaud and Claude Lanslo, abbot of the monastery of Port Royal believed that all
people think by the same category according to the same laws. Therefore, logical and linguistic
categories are identical.
In modern interpretation «category» is a very ambiguous concept. Thus, according to the
«Dictionary of Foreign Words» a category is a «general concept, reflecting the essential properties
and relations of objects, the objective world phenomena (matter, time, space, motion, causality,
quality, quantity, etc.)». S.I.Ozhegov focuses on the scientific point of the category, defining it as «a
scientific concept, expressing most common properties and relationships of reality phenomena».
«English-Russian Dictionary of linguistics and semiotics» defines the «category» as a class of
entities postulated for particular theory or model (grammatical category, morphological category).
In the same edition the following entries in relation to the «category» are given: «Categories of
thought» – mental categories: the term of Kant (borrowed from Aristotle), who understands the
category as a form of active work of mind required for the synthesis of sensory experience.
«Notional category» – a conceptual category: "The most common components of meaning, with
varied expression in language, for example, the category of time, type, modality, etc... .»
I.I.Meschaninov gives the following definition of conceptual categories: «Concepts existing in a
given social environment are transferred to the language as notional categories. These concepts are
not described by the language but revealed in its vocabulary and grammatical structure. Those
notional categories expressed in syntactic or morphological form turn into grammatical
categories»2. A conceptual category of sex, due to the object of our research, acquiring a
morphological form becomes a kind of grammatical category.
A notional category is the result of the human experience that can be confirmed by quite good
examples. In English and Uzbek languages grammatical category of gender is not expressed by any
means, but it does not hinder the ability to designate the sex of living beings and may express the
distinction of sex not worse than some of the Indo-European languages with three or two
grammatical categories of gender or Bantu languages with their numerous nominal classes. In this
case, a category of sex is the basis for animated category obtaining its special regular means of
formal expression in the lexical, syntactic and word-formative levels of language.
The absence of a grammatical category of gender is one of the striking morphological traits of
the studied languages, belonging to the different language families. Nevertheless, this concept does
not completely lose its semantic basis and associated with the concepts of the natural sex of living
things, as the need for differentiation by sex is not alien to any language community, which
confirms its universality. We support the view of those linguists who say that the semantics of sex
cannot be attributed to the grammatical gender, as the very fact serves as a point principle in the
description of genetically unrelated languages in relation to age.
1
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«Language is related to one and the same objective world, and the differences of the semantic
system associated with the system of lexemes and grammatical categories arise from the different
experiences of people in the assimilation of the same world, not from the formal features of the
language»3. This implies that sex as a notional category is one of the universal categories of
thought, denoted in all languages of the world and there is no language where gender designation
might not receive a particular expression, i.e. it appears as universal, we would say as a universal
social category.
The above-mentioned definitions of the «category» emphasize the psycholinguistic nature of the
term, which in turn creates the need for its study within cognitive-linguistic communicative
paradigm.
«Classical and cognitive categories are not in mutually exclusive relationship. Both of them are
related to the processes of reflective and cognitive activity»4. It is worth to point out that classic
category is more oriented towards the expression and abstraction of reality relationships and
cognitive category – cognition process. «Concise Dictionary of Cognitive Terms» defines the
«category» as «one of the forms of human cognitive thought, which allows generalizing and
classifying his experience».
Categorization is understood as «the interpretation of a particular event or object as a separate
manifestation of any category that allows calling this object or event by specific word» by linguists
of cognitive science. Based on this definition, we can say that the categorization of a particular
event is correlated with a certain word, i.e. performs a referential function in the language.
Problems of linguistic categorization, reflection of human being existence in the language have
been studied by various linguistic schools for several centuries. Language signs in their physical
incarnation outline the boundaries between categories of our consciousness, while the birth of a new
lexical unit, due to the need to include it in any category, «launches»the process of categorization.
In this process, language plays the role of a secondary semiotic system in which «a person enters
the world of his imagination».
Dixon brings forward a perfect example of this kind of classification – realities presented in the
traditional version of Dyirbal – Australian Aboriginal language5. A speaker in the language of
Dyirbal before every noun in a sentence must employ some form of one of the following four
words: bayi, balan, balam, bala. Objects of the reality are classified according to these words in the
Dyirbal language. Classification of realities can be presented as follows:
(I) bayi
males, kangaroos, opossums, bats, most snakes, most of the fish, some birds, most insects, moon,
lightning, rainbows, boomerangs and etc.
(II) balan
women, bandicoots (marsupial badgers), platypus dog, viper, some snakes, some fishes, most
birds, fireflies, scorpions, crickets, hairy worm (the hairy mary grub), everything related to water
or fire, the sun and stars, shields, some types of spears, some trees, etc.
(III) balam
all fruit and edible plants on which they live, tubers, ferns, honey, cigarette, wine, tortillas.
(IV) bala
body parts, meat, bees, wind, pointed sticks, some types of spears, most of the trees, grass, dirt,
rocks, sounds, language, etc.
G.Lakoff formulates this classification as a «principle of experience sphere», which defines
bonds in categorical chains. The very title of the article of G.Lakoff «Women, Fire and Danger»
and the use of balan along with the words woman, fire, shield and etc. let us know that in the
process of assigning a new element to one category or another, a person uses a very complex mental
structure as an evaluation criterion common to all human beings, and not a single sign that would be
obvious to all speakers. Gender based criteria of Dixon classification will be the object of our future
researches.
Thus, categorization is a conscious act of determining what group a given item belongs to,
primarily being as the most basic cognitive process with the function of providing cognitive
building blocks for guiding our interaction with the environment.
3
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ НЕОЛОГІЗМІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Анотація. У даній статті розглянуто відображення гендерного компоненту в економічній лексиці англійської мови згідно з процесом формування і розподілу соціальних ролей серед чоловіків і жінок в суспільстві, що призводить до гендерних стереотипів та появи гендерно-забарвлених та гендерно- нейтральних слів. В ході дослідження установлено, що серед неологізмів економічної сфери в
англійській мові переважають гендерно-нейтральні неологізми, що зумовлено прагненням до рівноправ'я чоловіків і жінок в різних сферах життєдіяльності.
Ключові слова: гендеронім, гендерний компонент, неологізми, економічна сфера.
Abstract. This article highlights the reflection of gender component in the economic vocabulary of the
English language due to the process of formatting and distributing role sets among men and women within
the society resulting in the emergence of gender stereotypes and the appearance of gender dedicated and
gender neutral neologisms. The study has determined that gender neutral neologisms prevail in the English
economic vocabulary that is caused by striving for gender equality in different spheres of life.
Key words: gender, gender component, neologisms, economic sphere.

В останні десятиліття особливе місце в наукових дослідженнях займають «гендерні дослідження, в центрі уваги яких знаходяться соціальні фактори, що визначають ставлення суспільства до чоловіків і жінок, поведінку індивідів у зв’язку з належністю до тої чи іншої
статі, стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі якості, все те, що переводить проблематику статі зі сфери біології в сферу соціального життя та культури» [6, c.85].
Гендерний підхід до мовного матеріалу передбачає макро- та мікрорівневий аналіз.
Останній дає можливість зосередитись на співвідношенні граматичної категорії роду з ідеєю
біологічної та соціальної статі, на способах передачі цих значень мовними засобами, на різного роду конотаціях і семантичних прирощеннях, які супроводжують номінації чоловічого
та жіночого роду [2].
XXI століття характеризується високою неогенністю, що свідчить про мінливість та закономірний розвиток суспільства і лексичного складу мови. Мова та суспільство нерозривно
пов’язані між собою. Лексичний склад мови в різних сферах життя інтенсивно поповнюється
новими одиницями [8, c.105]. Неологізми є відображенням устоїв, способу життя та інтересів
сучасного суспільства.
XXI століття – період змін стійких уявлень про маскулинні та фемінінні образи. Мовна
тенденція до рівноправності вимагає ретельного лінгвістичного осмислення нових слів.
Практичним матеріалом даного дослідження є неологізми англійської мови економічної
сфери з гендерним компонентом. Економіка розвивається стрімко, і перетворення в економіці викликають зміни в лексиці. Інтерес, що виник до економіки серед широких верств населення, спеціалістів, підприємців, характеризує сучасне суспільство в цілому.
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Гендерний компонент – це гендероніми, тобто іменники, що містять в собі гендерне забарвлення, що самостійно (без допомоги контексту) вказують на належність особи до чоловічої
або жіночої статі. Розглянемо неологізми за наявністю або відсутністю гендерного забарвлення.
Гендерно-забарвлені неологізми – слова, які містять гендерний компонент в своїй семантичній структурі. Прикладами можуть бути неологізми: dadpreneur, omega male, alpha
earner.
Гендерно-нейтральні неологізми – слова, в яких чітко не вказана належність об’єкту до
чоловічого або жіночого роду, наприклад, activist investor, pentpreneur, edupreneur, bankster,
funt, office plankton, knowledge angel, sugar daddy, glow boy .
Слід відмітити, що в економічній лексиці серед нових слів переважають неологізми з гендерно-нейтральним компонентом. На наш погляд, це відображає відмінну рису сучасного суспільства 21століття, в якому частково подолано дискримінацію жінок в мові. Тепер під час
створення нових слів враховують рекомендації, що сприяють коректному мовному висловлюванню.
Зупинимось на гендерно-забарвлених неологізмах.
Неологізм dadpreneur містить гендерний компонент в своїй семантичній структурі – a man
who creates a business connected with fatherhood. Варто відмітити і гендерний компонент
«dad» (неформальний варіант слова «father»), що підсилює гендерну маркованість і в поєднанні зі словом «entrepreneur» вказує на родинні зв’язки.
Інший яскравий приклад, що підкреслює сімейний стан, є неологізм alpha earner. Він не
містить гендерного компоненту, але в дефініції є гендерно-забарвлений компонент. Alpha
earner – a wife who earns most of her household`s income. Образний компонент, що представлений лексемою «alpha» (перша буква грецького алфавіту), підкреслює головну роль жінки в
сім`ї. Тим самим в значенні даного неологізму відображене руйнування гендерних стереотипів, що в черговий раз підтверджує думку про змінений статус жінки в сучасному світі.
Розглянемо наступний гендерно-забарвлений неологізм omega male. Даний неологізм
протиставлений попередньому за наявністю протилежного образного і гендерного компонентів. Omega male – a man who chooses not to have a powerful or important role in a social and
professional situation. Слід відмітити компонент «choose» в дефініції, що відображає ідею
власного вибору, бажання не відігравати головну роль ( to choose – to decide which thing or
person you want out of the ones that are available). Образність, що представлена компонентом
«omega» (остання група грецького алфавіту), вказує на зміни в соціальному статусі та в поведінці чоловіків та жінок, що відповідають сучасному суспільству.
Отже, розглянувши неологізми з гендерно-забарвленими компонентами, необхідно відмітити, що гендерний компонент може бути як у складі одиниць неологізму, так і в дефініції. Особливу увагу слід звернути на наявність образного компоненту в гендернозабарвлених неологізмах. Гендерно-марковані компоненти вказують на родинні зв’язки і сімейний стан: dad – father, wife – a married woman.
В ряді досліджень підкреслюється динамічний характер гендеру, його процесуальність. В.
Коваль [3] відмічає необхідність враховувати культурну обумовленість статі, її «ритуалізований» характер, що по-різному проявляються в різних культурах та мовних спільнотах на
різних етапах їхнього розвитку. Як вважає О.Вороніна, «маскулинне автоматичнo маркується
як пріоритетне і домінуюче, а фемінінне – як вторинне та підлегле» [1]. Проте в сучасному
світі це стійке уявлення про ідеологію чоловіків та жінок зазнає змін у соціумі та знаходить
своє відображення в мові.
Таким чином, є закономірним факт урівноваження соціальних ролей чоловіків та жінок, а
останнім часом і пріоритет в бік жінок, що бажають займати провідні позиції не тільки в
сфері бізнесу, але і в сім’ї. Це зумовлено соціально-культурними змінами у світі в цілому, а
також змінами ментальних та емоційних характеристик суспільства.
Перейдемо до розгляду гендерно-нейтральних неологізмів. Як приклад можуть виступати
activist investor, pentpreneur, edupreneur, bankster, funt, office plankton, knowledge angel, sugar
daddy, glow boy. В дефініціях усіх вище зазначених неологізмів є такі лексеми: someone, person, individual, worker, people, що надають неологізмам гендерно-нейтрального забарвлення.
Так, наприклад, неологізм activist investor – someone who buys shares in a company in order
to use the influence in a major change in the company перекладається як активний інвестор, людина, що купує акції компанії з метою використання впливу в ході проведення кампаній;
glow boy – a worker in a nuclear power plant who repairs equipment in hazardous areas and is often
exposed to extremely high levels of radiation – це людина, що працює на атомній електростан31

ції, ремонтує обладнання в небезпечних зонах і часто зазнає впливу надзвичайно високого
рівня випромінювання.
Відмітимо, що всі розглянуті гендерно-нейтральні неологізми означають професійну сферу індивіда, не розділяючи її на фемінінну та маскулинну сфери. Універсальний характер образів, що лежать в основі гендерно-нейтральних неологізмів підкреслено оцінювальним компонентом. Предикатна номінація виділяє й уточнює ключову ознаку, що вирізняє неологізм
bankster – a banker whose actions are illegal (банкір, дії якого недопустимі); knowledge angel –
an individual with extensive knowledge in one or more aspects of business who helps a start-up
company that lacks expertise in those areas (людина з грунтовними знаннями в одному чи більше аспектах бізнесу, що допомагає запустити компанію, якій не вистачає знань та досвіду в
певних галузях).
Оцінювальний компонент може вказувати на:
• поведінку індивіда – illegal (bankster);
• соціальний статус – a poor credit history (funt – someone who finds it very difficult to get a
loan because they have a poor credit history);
• рівень кваліфікованості – extensive knowledge, little or average skill or knowledge ( office
plankton – people who work in offices, especially if they have little or average skill/ or knowledge);
• вік – pensionable age (pentepreneur – an entrepreneur of pensionable age).
Слід відмітити, що при номінації професії оцінювальний компонент виражено в семантиці неологізмів експліцитно, що дозволяє точно виділити оцінювальну ознаку.
Проведений аналіз дає змогу дійти висновку, що серед неологізмів економічної сфери
вживають гендерно-забарвлені та гендерно-нейтральні нові слова. В обох групах може бути
як присутнім так і відсутнім гендерний компонент. Розглянуті гендерно-забарвлені та гендерно-нейтральні неологізми означають різного роду професії часто без індикації статі з використанням узагальнювальних лексем для номінації людини. Гендерна маркованість та її
відсутність у лексиці вказують на зміни в суспільному ладі.
В ході гендерних досліджень у семантиці англійських неологізмів особливу увагу слід
звернути на процес формування соціальних ролей чоловіків та жінок в суспільстві, а також
на зміни в соціокультурній, економічній та політичній сферах суспільства, що знаходять
відображення в існуванні гендерних стереотипів, під якими, на думку А. Кириліної, прийнято розуміти «культурно і соціально обумовлені думки про якості, атрибути і норми поведінки представників обох статей та їх відображення у мові» [5].
Характерно, що кількість гендерно-нейтральних неологізмів переважає, що пояснюється
мовною тенденцією 21століття до рівноправ’я. Американський соціолог Талкотт Парсонс
інтерпретує сегрегацію ролей «як механізм стримання можливого руйнівного для шлюбу та
сім’ї змагання між подружжям за владу, статус, престиж» [7].
Розглянуті гендерно-забарвлені неологізми вказують на стереотипний розподіл чоловічих
та жіночих ролей в сім’ї та кар’єрі. Семантика даних неологізмів відображає зміни в
соціально-культурному плані. В сучасному світі з’являється все більше прикладів, коли
жінки, а не чоловіки досягають успіху в професійній сфері, що знаходить своє відображення
в мові.
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МОВНА СТРАТЕГІЯ ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ДИСКУРСУ
ЗАКОНОДАВЦЕМ (на матеріалі французької мови)
Анотація. Стаття присвячена виявленню й аналізу ролі лексико-граматичних засобів у реалізації
мовної стратегії французького законодавця об’єктивізувати законодавчий дискурс шляхом його деперсоналізації. Дослідження показало, що такими засобами є: неозначені займенники й прикметники,
безособові речення, пасивна форма й третя особа однини. Робиться висновок, що усіляка
об’єктивність є відносною, оскільки суб’єктивність – невід’ємна частина будь-якого мовлення.
Ключові слова: законодавчий дискурс, об’єктивність, суб’єктивність, деперсоналізація, неозначеність
Abstract: The article is dedicated to study and to analyse the role of lexical and grammatical devices in
realization of linguistic strategy of French lawmaker to objectivize juridical discourse by way of its
depersonalization. The study discovered that these devices are indefinite pronouns and adjectives,
impersonal sentences, passive voice and third person singular. The conclusion is that any objectivity is
relative as subjectivity is integral part of any text.
Key words: juridical discourse, objectivity, subjectivity, depersonalization, indefiniteness

Законодавчий дискурс є спеціалізованим і за визначенням повинен бути об’єктивним. Це
ідеал будь-якого дискурсу для спеціальних цілей. Проблема дослідження лінгвістами засобів
об’єктивації спеціалізованого дискурсу актуальна завжди. Одним із таких засобів
об’єктивації є деперсоналізація дискурсу. Об’єкт даногодослідження – французький законодавчий дискурс, а предмет – лексико-граматичні засоби його деперсоналізації. Мета – вивчити мовну стратегію й тактику французького законодавця в реалізації об’єктивного характеру дискурсу шляхом позбавлення його індивідуальних ознак. Завдання дослідження:
проаналізувати теоретичну літературу з питань прагматико-семантичних категорій
суб’єктивності (С) і об’єктивності (О) в мовленні, виявити й описати лексико-граматичні засоби, їх роль та місце в досягненні стратегії об’єктивації законодавчого дискурсу, уточнити
поняття С та О, що буде сприяти кращому розумінню й тлумаченню французьких законодавчих текстів. Актуальність дослідження визначається також існуючими напрямками розвитку лінгвістики тексту, які вимагають подальшого вивчення цих категорій, їхню поведінку в
текстах різних функціональних стилів і жанрів. Матеріал дослідження: тексти Цивільного
кодексу Франції. Новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше у вітчизняній лінгвістиці лексико-граматичні засоби французького законодавчого дискурсу розглядають з
точки зору їхньої комунікативно-прагматичної націленості на забезпечення об’єктивності,
нейтральності й неупередженості законодавця шляхом деперсоналізації дискурсу. Гіпотеза –
абсолютна О, а звідси й абсолютна деперсоналізація дискурсу – неможлива, оскільки С властива будь-якому мовцю як суб’єкту дискурсу, яка з’являється під час його продукування й
тлумачення. Тому слід говорити не про О дискурсу взагалі, а про рівні О/С й нейтральності
суб’єкта. Зрозуміло, що поняття О/С відносні й настає момент, коли те, що нам здавалося
властивістю самої природи, виявляється лише особливістю поглядів нашого часу [1, с. 205].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лінгвісти досліджують різні засоби
суб’єктивації дискурсу. У 60-ті роки ХХ ст. французький лінгвіст Е. Бенвеніст заявив, що С
невід’ємна від мовлення [2]. Прибічники теорії енонсіації (теорії висловлення) стверджують,
що мовлення – не лише інструмент передавання інформації, а й повідомлення про саму людину. Зокрема, особові займенники першої особи є першою ознакою С в мовленні. Францу33

зька лінгвістка К. Кербрат-Ореччіоні розширила теорію Е. Бенвеніста, виявивши інші ознаки
С в мовленні, а саме: дейктики, субстантиви, дієслова, прикметники та прислівники. Вона
стверджує, що будь-яка мовна одиниця в певному сенсі є суб’єктивною, оскільки слова є
лише символічними замінниками й інтерпретаторами «речей» [3]. Інакше кажучи, кожне обрання мовцем певного слова є результатом тлумачення ним певного смислу обраного слова.
Лінгвісти зазначають, що повна О висловлювання є ілюзію, тому що воно є результатом
особистого вибору подій, описаних у повідомленні,та лексичного коду. Зате видимість присутності адресата може зводитися до мінімуму, що створює ефект О [4]. У такому випадку
говорять про об’єктивацію й суб’єктивацію дискурсу. Згідно з цією думкою лінгвістика еносіації визначає два типи дискурсивної стратегії: перша прагне до об’єктивації (чи до її видимості), друга допускає С дискурсу. Дискурсом першого типу, на нашу думку, є французький
законодавчий дискурс.
Результати дослідження. Питання про зникнення суб’єкта з дискурсу вперше було порушено в рамках філософського напрямку постмодернізму, основні теоретичні постулати
якого пов’язані з критикою й переосмисленням класичних уявлень про суб’єкт і
суб’єктивність. У своїй праці «Що таке автор?» французький філософ, теоретик культури й
історик М. Фуко починає формулювання даної теми з цитати ірландського письменника С.
Бекетта «Яка різниця, хто говорить?» [5, с. 15]. У цій байдужості й проявляється усталена теза про те, що починаючи з ХХ ст., суб’єкт дискурсу зникає. «Текст стає самодостатнім» –
пише французький філософ Р. Барт [6, с. 27]. В рамках цього підходу на зміну поняття «автор» постмодерна філософія висуває поняття скриптора, що знімає претензії суб’єкта на статус виробника чи хоча б детермінанти тексту.
У законодавчому дискурсі суб’єкт зник набагато раніше і зовсім із інших причин, ніж деперсоналізація дискурсу постмодерна, а саме з появою у ХІІІ ст. парламентаризму спочатку в
Англії, а потім в інших країнах [7]. Закон втратив індивідуально-авторські риси, перетворившись у набір обезособлених настанов, втративши «людське обличчя». Внаслідок переходу
до парламентаризму, усунення суб’єкта перетворилося в об’єктивну вимогу організації законодавчого тесту, який став колективним продуктом: основна робота над законом проходить у
парламентських комісіях, крім того, законодавцю часто допомагають експерти і, нарешті,
парламентські фракції, виходячи з певних засад, по-різному наповнюють пропозиційний
зміст і змінюють терміни й висловлення, отже , діє чинник методики розробки. По-третє, законодавець-парламентарій тісно пов'язаний із виборцями свого округу і має брати до уваги
їхні міркування й переконання, тобто йдеться про чинник «соціального контексту».
Перед тим, як перейти безпосередньо до лексико-граматичних засобів вираження деперсоналізації французького законодавчого дискурсу як засобу його об’єктивації, розглянемо
детальніше категорії О / С. О – це відповідність думки дійсності, це умова істинності висловлювання. О знаходить своє вираження в нейтральності позиції, неупередженості, безсторонності, дистанціюванні автора від самого себе. Об’єктивний дискурс – це представлення фактів незалежно від поглядів, інтересів, смаків, вірувань, уподобань, суджень, думок, уявлень і
т. і. суб’єкта висловлення. Це дискурс, де ознаки С приховані, де мовець абстрагується від
своєї власної точки зору, де він ховається й представляє текст як інформативний, експлікативний, а не аргументативний. Парадокс у тому, що О можлива лише через С смислу, не має
пізнаного об’єкта без суб’єкта. Незалежне пізнання об’єкта не існує. В цьому сенсі будь-яке
судження є суб’єктивним. Щоб досягти О, суб’єкт повинен бути нейтралізований, будь-які
сліди індивідуальності мовця повинні бути стерті. О залежить від суб’єкта, і саме метод викладу гарантує О. Абсолютна О недосяжна в жодній науці, проте є ідеалом, до якого прагнуть. В
об’єктивованих висловленнях роль особи мовця зазвичай завуальована. Об’єктивне й
суб’єктивне тісно переплітаються і часто взаємно підтримують одне одного. Умови О не визначені раз і назавжди, кожна наука протягом своє історії сама визначає форми О, властиві їй.
Проблема в тому, що законодавчий дискурс великою мірою залежить від волі законодавця. Відправник законодавчого тесту повинен зробити максимум, щоб нейтралізувати ризик
своєї С, щоб адресант не перекрутив зміст його послання і цим забезпечив успіх комунікації.
Іншої стратегії не може бути. Законодавчий текст повинен бути універсальним, всебічним,
деперсоналізованим, щоб гарантувати рівні права громадянам. Це свідчить про те, що ми вивчаємо законодавчий дискурс в тріаді комунікативного акту «автор-текст-адресат», що дає
можливість виділити три види прагматичних відносин, пов’язаних: а) із фактором суб’єкта,
автором тексту, його соціальним статусом; б) із текстом – змістовною стороною тексту в) із
фактором адресата – врахуванням соціальних даних, пресупозицією адресата /психологічний
і соціологічний аспекти прагматики/. Таке розуміння прагматичних факторів спонукає нас
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розглядати комунікативно-прагматичний аспект спеціального тексту як єдність екстрата інтралінгвістичних факторів і залежність інтралінгвістичних факторів від екстралінгвістичних.
Отже, деперсоналізація – це дискурсивне явище, яке полягає в стиранні ознак учасників
висловлення, тобто «я» і «ти», ознаки третьої особи, що відсилають до конкретної особи, котру не хочуть показати. Це ціла стратегія, націлена на О і нейтральність законодавця, що характеризують законодавчий дискурс. Мовні механізми, що мають на меті приховати (прикрити) суб’єкта рекурентні для французького законодавчого дискурсу, їх присутність
підпорядковується радше текстовим, а не культурним нормам.
У законодавчому висловлюванні однією з основних ознак його верховенства є імпліцитне
посилання на верховного законодавця, який знаходиться за кулісами висловлювання. Проте
інколи, у деяких статтях, законодавець все- таки розкриває себе. І тоді у висловлюванні певної статті закон стає однозначно підметом дієслова : «La loi présume que l’enfant...» [14,
a. 311]. Як правило, законодавець намагається не показувати своє верховенство з такою очевидністю. Такі повтори у виявленні верховенства стомлювали б адресата, були б зайвими й
обтяжували б законодавчий стиль. Всім зрозуміло, що дане висловлювання є законодавчим
без згадки щоразу про закон.
Серед основних механізмів деперсоналізації слід назвати загальність правничого правила,
яка випливає з його абстрактного характеру і означає, що воно стосується всіх громадян,
пов’язаних з даною юридичною ситуацією, тобто регулює не окремий, а типовий випадок.
Особливі засоби вираження загальності. Узагальненість знаходить свій статус у неозначеності. Неозначеність – це невіднесеність означаючого до конкретного предмета. Контекст і
вся смислова конфігурація речення створюють нереферентне значення слова, особливо тоді,
коли там вживається теперішній час дійсного способу зі значенням позачасовості. Серед
спеціальних засобів, які яскраво розкривають загальний характер юридичного правила, є неозначені терміни, в законодавчому тексті вони тісно пов’язані з підметом, присудком та способом (voix) вираження дії.
Спеціальні ознаки
а) Стверджувальні терміни. Такими спеціальними термінами вираження загальності у
значенні «кожний», «всякий» є, з одного боку, прикметник tout, (стоїть перед іменником і є
для нього епітетом), з іншого боку, chacun (займенник) та chaque (прикметник). Всі ці терміни виражають стверджувальну сукупність. «Tout français jouira des droits civils» [14, a.
8].«Chacun a droit au respect de sa vie privée» [14, a. 9].
б) Заперечні терміни. Nul,як займенник (тільки чоловічого роду однини) чи як прикметник перед іменником, aucun (прикметник-епітет) є заперечними термінами числівника
«один» (un) у значенні «ніхто», «жоден», «ні один», «ніякий». Вони вказують на негативну
загальність, на загальність, що виключається. «Sont nulles de plein droit...» [14, a. 451].
в)Власне неозначені терміни (займенники). Найбільш уживаними серед них є неозначені
займенники on та quiconque у значенні «всякий, хто». Ці займенники вказують на застосування правила до будь-якої особи. «On ne peut déroger...» [14, a. 6]. «Quiconque s’est obligé... »
[14, a. 2092]. До цих неозначених термінів слід додати інші спеціальні терміни, що вказують
на загальність. Tel (такий). « Telle garantie qu’il lui plaira de... ».Autrui (інший). «Nul ne peut
transmettre à autrui...» [ 14, a. 52]. Тут займенник autrui вживається у значенні «будь-кому».
Вказівні займенники : Celui qui (той, хто), ceux qui (ті, хто).«Celui quia causé un dommage ...»
[14, a. 489].
Слід детальніше проаналізувати неозначений займенник on. Цей займенник, як це показав
Ж. Дюбуа [8, c. 54] у своїй праці «Grammaire structurale du français moderne. Nom et
pronom.», не можна віднести до традиційного класу неозначених займенників «pronoms
indéfinis». Саме тому одні лінгвісти відносять його до класу « неозначених займенників » [9,
p. 211] інші – до особових займенників (pronoms personnels) [10, с. 252-253]. На відміну від
займенників aucun (жоден), chacun(кожний)та решти, цей займенник поводить себе приблизно як особові займенники ilтаelle, іможе відділятися від дієслова лише іншим займенником (le...lui...en) та запереченою часткоюne. З тією різницею, що оn нейтралізує категорію
особи, числа та роду. On вживається тільки тоді, коли мова йде про людей, і може замінювати будь-який підмет, виражений будь-яким особовим займенником «on a menti = j’ai, tu as , il
a, etc... menti». Але на відміну від il/elle «on» може слугувати підметом дієслова лише, якщо
присудок вимагає підмета-агенса людської особи. On зберігає завжди долю визначеності,
вказуючи завжди на живий суб’єкт. Тобто він виражає узагальнену людську особу, яка вказує на те, що дія відноситься до будь-якої особи. Onє семантично немаркованим і немає
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об’єктної форми. А в функції додатку використовуються займенники nous, vous. Неозначене
й узагальнююче оn може визначатися за допомогою комутації. В першому випадку він може
замінитися іншим неозначеним займенником. У другому оn комутує з узагальненою кількістю людей: tous les hommes, tout le monde, etc.: la branche casse, elle casse, on casse.
З точки зору референції on не відсилає ні до якого конкретного підмета-агента дії: on croit
(вважають), on pense (думають), on dit (кажуть). Ці вирази означають, що є (хоча б) одна
людська істота, яка вважає, думає, каже. У зв’язку з родовим характером їхнього підметаагента такі висловлювання протиставляються висловлюванням типу: Luc croit (Люк вважає),
il pense (він думає), quelqu’un dit (хтось каже), які посилаються на конкретних індивідів:
Люк – це ім’я особи, а il (він) є анафоричним. Загальність пов’язана з особою: третю особу
найлегше позбавити будь-якої персоналізації. Ненаголошений займенник il підпорядковується, як і всі займенники третьої особи, жорстким правилам, але його наголошений відповідник
lui, так само, як і жіночий займенник elle (вона), може уточнюватися: lui qui me connaît vous
le dira (він, котрий мене знає, вам це скаже).
Хоча займенник quelqu’un(хтось)є неозначеним і не може детермінуватися, напр., «le
quelqu’un», йому принаймні можна дати якусь характеристику: quelqu’un de très bien m’a
parlé de vous (хтось, дуже хороший, мені про вас розказував). Зовсім по- іншому поводить
себе on, який не дозволяє дати собі характеристику (on de bien, on qui vous aime), але який
дозволяє дати собі означення: l’on n’est pas plus mignonne (ми ж не кращі). Ось чому з урахуванням вище зазначеного, ми вважаємо, що займенник on слід розглядати як такий, що входить до окремого класу займенників, який складається виключно з нього самого, є його єдиним членом. Деякі лінгвісти називають його «pronom humain universel» (універсальним
займенником людської особи) [8, c. 45].
Проте ці явні ознаки загальності в багатьох відношеннях є оманливими. Тому з цього
приводу слід сказати таке.
1. Ці ознаки не звичайні, банальні ознакизагальності. Вони не обмежуються простою вказівкою на загальність, а намагаються підкреслити її надзвичайну важливість для деяких випадків, наприклад, у випадку використання свого законного права на узаконення своєї позашлюбної дитини «la légitimation de l’enfant naturel» [14, a. 329] і т. д.
2. Крім того, ці ознаки не завжди є ознаками абсолютної загальності.
Вживання термінів tout, nul, on і т. д. вказує на встановлення принципу загальності, який
може мати деякі винятки, що визначаються потім далі в тексті закону. Напр.: «Nul ne peut
être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique...» [14, a. 545]. У цих
випадках метою вживання термінів on, tout, nul є саме встановлення принципу загальності.
Бувають випадки, коли французький законодавець хоче підкреслити абсолютну загальність того чи іншого положення, тоді він чітко вказує на це в законі за допомогою вставного
пояснювального речення, щоб зняти будь-яку двозначність юридичного правила. «Toutes les
demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit...» [14, a.
1346]. Або ж завдяки вживанню урочистих термінів toujours (завжди), jamais (ніколи) [14, a.
1187, 1519]. Напр.: «Toutes donations faites entre époux pendant le mariage quoique qualifiées
entre vifs, seront toujours révocables» [14, a. 1096].
3. Слід зауважити також, що абсолютні терміни tout, nulі т. д.не є виключними ознакамизагальності. Яскраві й помітні, вони в загальній масі законодавчих положень зустрічаються
досить рідко. І було б великою помилкою вважати, що їх відсутність позбавляє юридичне
правило загальності. За їх відсутності загальність правила виражається більш скромно, без
вживання спеціальних слів.
Звичайні ознаки загальності. Ці ознаки не такі помітні, як спеціальні, але вони зустрічаються частіше. Проте їхня звичайність не заважає їм бути, разом із тим, ефективними засобами вираження загальності. Ці ознаки залежать від вибору стану (voix) дії підмета, від особи та від числа.
Безособові речення. «Безособовість – це такий спосіб представлення об’єкта, коли основна увага фіксується на його властивостях, які в тій чи іншій ситуації виявляються важливішими за їх носія» [11, c. 19-24]. Безособова конструкція є більш виразною саме тому, що
властивість абстрагована від носія і часто ставиться в комунікативно марковану позицію. В
особовій структурі – дві значимих позиції, в безособовій – тільки одна. У безособовому реченні висвітлюється властивість, ознака, представлена як постійний чи тимчасовий стан
об’єкта. Цей стан і знаходиться в центрі уваги автора чи суб’єкта мовлення.
Безособові речення виступають у французькій мові одним із показників ступеня неозначеності синтаксичної особи. Семантичною базою для формування безособовості є узагальне36

не значення особи. У цьому типі відмінювання дієслово має граматичний підмет, займенник
il. Правило виражається в абстрактній формі, без посилання на логічний суб’єкт. Безособові
речення виражають об’єктивну реальність, можна сказати загальну істину. У законодавчому
дискурсі «la voix impersonnelle» вживається часто. «Il est des choses qui…» [14, a. 714]. «Il n’y
a pas de mariage...» [14, a. 146].
Взагалі вся французька адміністрація любить безособові конструкції типу:Il convient de
remarquer, il est à observer, il y a lieu de noter. Можна сказати, що адміністрація таким чином
умиває руки, знімає з себе будь-яку відповідальність, перекидає непопулярність заходу на
анонімність держави, ховається за її спину. З тієї ж причини, а не тому, що він себе не любить (не любить вживати «Я»), французький високопосадовець пише: On est amené à penser
(Слід вважати), замість: Je pense (Я вважаю). Des mesures seront prises (Будуть вжиті заходи) (ким? загадково й відчужено), замість: ( Je prendrai des mesures)(Я вживу заходів).
Р. Жоржен називає такий засіб «prudent anonymat» (обережною анонімністю) [12, p. 65].
Це така своєрідна ввічливість, мета якої уникнути надмірного нав’язування чужої волі. Законодавець-редактор забув уточнити виконавця дії. Інколи він це робить навмисне для того,
щоб спрямувати увагу не на виконавця дії, а на саму дію, яка, з точки зору автора тексту, є
важливішою за агента дії.
Пасивні конструкції. Відомо, що між прагматикою речення і способом виконання дії існує певна залежність. Хоча французька мова віддає перевагу активним конструкціям, пасив,
котрий тому і називається вторинною (непрямою) діатезою, також часто вживається, зокрема
в офіційно-діловому мовленні.
Прихильність до об’єктивності й нейтральності, що складають достоїнство французької
адміністрації, призводить до вживання навіть трохи надмірного, зокрема безособових (пасивних за змістом) конструкцій, які представляють факти так, буцімто вони випливають з далекої й обов’язкової природи речей. Ось чому адміністрація пише, що dossier fait l’objet d’un
examen attentif; que l’intéressé aura été mis dans l’obligation de. Наприклад, замість: Il m’a été
signalé (Мені було повідомлено) можна було б сказати: On m’a signalé: quelqu’un, un de mes
collaborateurs, un fonctionnaire de mon administration, un correspondant, un contribuable, un
client, un fournisseur (Мені повідомив: хтось, мій співробітник, службовець мого управління,
співрозмовник, платник податків, клієнт, постачальник). Так було б цікавіше й природніше.
Існують навіть офіційні захисники пасивних конструкцій. Наприклад, у « Практичному курсі
складання французьких офіційних документів» (Cours pratique de composition française et de
rédaction administrative) наводяться такі причини вживання пасивних конструкцій. «Le
pronom « on » indéfini a un caractère impersonnel. Or la rédaction administrative exige de la
précision; с’est la raison pour laquelle on évite l’emploi de « on » dans le style administratif». (Неозначений займенник «on» має безособовий характер. А офіційно-ділові документи вимагають точності; тому слід намагатися уникати вживання « on » в офіційно-діловому стилі)
[13, р. 34]. Звичайно, тут можна цілком справедливо запитати, наскільки вживання пасиву у
фразі «Mon attention a été attirée sur…» (Мою увагу було звернуто на…)» є персоніфікованішим, ніж: On a attiré mon attention sur… (Мою увагу звернули на...). Якщо on є безособовим,
то пасивна форма: Il a été demandé au Ministre (Міністра попросили) є не менш безособова,
оскiльки міністр також не уточнює, хто його попросив. Вживання on дозволяє уникати принаймні довгих форм пасиву. Пасив має одну єдину перевагу: він дозволяє поставити на початку речення дієслово – головне слово фрази: «Sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois...
toute personne qui... » (Буде покарана від одного до шести місяців ув’язнення будь-яка особа,
котра...) [14, a. 253]
Пасивна форма підкреслює значимість підмета, який у активній формі був би непрямим
додатком. Цей непрямий додаток буває інколи активним винуватцем або джерелом дії, тобто
її агентом, і тоді він вживається з прийменником par. Саме це перетворення непрямого додатку активної форми в підмет пасивної форми і є часто засобом вираження загальності правила. Правило стає безособовою об’єктивною конструкцією, і тоді особистість підмета активної форми стирається, вона навіть часто не вказується зовсім. «Les complices d’un délit ou
d’un crime serontpunis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit» (Співучасники правопорушення чи злочину будуть покарані тією ж карою, що й самі винуватці
злочину чи правопорушення) [14, a. 59]. Ким? Суддею? Не вказується. Це так звані «незакінчені пасивні конструкції», без додатка-агента дії. Законодавець навмисне не уточнив виконавця дії, котрий зрозумілий із контексту. Якщо треба, то дія буде виконана суддею чи іншою державною особою. Відсутність вказівки на агента дії робить правило більш
об’єктивним.
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Слід зазначити, що любов до пасивних конструкцій характерна для широкого французького загалу, комерційній кореспонденції, законодавчим текстам та журналістам: Il a été
trouvé (ou perdu) aux environs de l’arc de Triomphe. Il est rappelé aux spectateurs. Il est porté aux
connaissances de notre clientèle que...
Третя особа однини. Закон ніколи не каже ні «я», ні «ти». Всі дієслова вживаються у третій особі, найчастіше в однині. Дієслово керується підметом, вираженим іменником у однині,
рідше займенником il чи elle.
Цей вибір законодавця, який є нормою, пояснюється тим, що він поєднує разом два критерії загальності:
• загальність пов’язана з особою: третю особу найлегше лишити будь-якої персоналізації;
• загальність пов’язана з числом: однина може виражати родову одиницю, а не тільки
окрему особу. « Власник » означає всіх власників.
У дійсності, загальність законодавчого висловлювання грунтується на двох взаємопов’язаних критеріях:
• на вживанні означених артиклів: le, la, les. Характерно, що в законодавчому положенні
вживання означеного артикля, (а інколи й неозначеного) однозначно вказує на загальність
застосування законодавчого положення: «Un époux peut...», де un еквівалентне chaque,tout;
• на вживанні іменника чоловічого роду (тобто виключно чоловічого, хоча існує ще й
жіночий рід цього ж слова), що вказує на будь-яку особу тієї чи іншої статі, на будь-яку фізичну чи юридичну особу.
Проста, але універсальна ця мовна домовленість є, зрештою, одним із основних факторів,
що надають законодавчому висловлюванню загального характеру. Якщо говорити тільки про
людей, то цей мовний засіб представляє їх як персонажів п’єси: власник, кредитор, боржник,
орендатор, продавець, покупець, наймач, наймит, заповідач, спадкоємець, суддя, підсудний.
Кожний виконує свою роль. Це актори юридичного теaтру, де кожний актор представляє символічно весь клас однорідних персонажів.
Таке представлення осіб має фундаментальне значення. Воно дозволяє зрозуміти, що загальність юридичного правила є відносною. Для того, щоб бути загальним, правниче правило не обов’язково повинне застосовуватися до кожної особи. Юридична ситуація, в принципі, утворює тріаду з трьох осіб: злочинець, жертва й законодавець. Двох перших можна
розглядати тільки віртуально. У тексті закону їх інколи позначають словом «personne»: toute
personne qui.... На противагу злочинцю й жертві, законодавець відразу ж фігурує в правничому правилі, оскільки саме він має право діяти й говорити. Діяти й говорити означає те саме
тому, що закон існує тільки в дискурсі. За необхідності законодавець, його представники, його глашатаї та інструменти чітко називаються в тексті: Держава, Уряд, Парламент..., кодекс,
закон, законодавчий акт... Всі ці назви відсилають до законодавчого органу. Але хто говорить від імені третьої особи? Як правило, абсолютна влада говорить прямо: «Ти не уб’єш!»,
установлюючи, таким чином, співвідношення «я-ти» імперативної модальності іначальницькийтон: «я хочу –значить ти повинен» у всіх її формах: розпорядження, заборони, дозволи,
можливості тощо. Така форма вираження абсолютної волі базувалася завжди на принципі
небесної чи королівської влади, яка існує ще й сьогодні. Але в суспільствах, що називають
себе демократичними і в яких вважається, що верховна влада належить народу, наказове вираження волі є недопустимим. Тому краще, щоб говорив закон, а не законодавець, третя особа, ніж перша. Ще краще взагалі не згадувати особу, яка говорить, даючи правилу можливість утвердитися самому по собі, як начебто його джерелом є спільна воля, яку не треба
ідентифікувати.
Висновок. Принцип верховенства права зводить роль суб’єкта дискурсу до скрипторської
функції. Через скрипторів закон звертається до людини. Виходячи з вище сказаного, ми можемо зробити висновок, що суб’єкт законодавчого дискурсу не може розглядатися як спустошена категорія. Він вплітається в структуру дискурсу, знаходить собі скрипторів, яким диктує свою волю, яка вимагає об’єктивного вираження. Навіть на мовному рівні, незважаючи
на намагання французького законодавця дистанціюватися від закону, зайняти нейтральну позицію завдяки неозначеності дискурсу, йому не вдається стерти повністю свої індивідуальні
риси, про що свідчать оцінні елементи, що інколи зустрічаються в законодавчому дискурсі,
які можуть стати предметом наступного дослідження. Наша гіпотеза, що будь-який дискурс є
поліфонічним, суб’єктивним, підтвердилася. Об’єктивність дискурсу може бути лише відносною.
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INTERKULTURELLE KOMPETENZ IN DER AUSBILDUNGZUM
MILITÄRDIPLOMATEN: MODE ODER NOTWENDIGKEIT?
Der Artikel beschäftigt sich mitder Notwendigkeit interkultureller Kompetenz für Militärdiplomaten und
zeigt Möglichkeiten auf, diese im Rahmen der akademischen Ausbildung dieser Personengruppe zu
vermitteln.
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Abstract. The article overviews the importance of cross-cultural competency for military attachés and
points out possible ways of training the crucial skills in an academic environment.
Key words: cross-cultural competency and communication, military diplomacy, military attaché’s
training, international operations.

Das Thema der interkulturellen Kommunikation bzw. interkulturellen Kompetenz ist
mittlerweile weit verbreitet. Unmengen an Literatur wurden geschrieben, in vielen «westlichen»
Ländern gibt es mittlerweile Studienprogramme zu dieser Thematik und ein unüberschaubares Feld
an Beratern, die sich als Experten empfehlen.
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Globalisierung und internationale Arbeitsteilung, Reiseerleichterungen, Massentourismus und
digitale Medien haben die Möglichkeiten von und den Bedarf an interkultureller Kommunikation
explodieren lassen. Diese niedrigschwellige Möglichkeit zur Kommunikation ließ aber zugleich
das Bewusstsein für kulturelle Unterschiede «schrumpfen»: Das Bewusstsein für mögliche
Störungen von Interaktionen durch unterschiedliche Ausdrucks-, Darstellungs- und
Handlungsweisen (Lautstärke, Tonfall, Gestik und Mimik sowie Nuancen in Höflichkeit und
Freundlichkeit) hat mit den Möglichkeiten derselben kaum Schritt gehalten. So entstand der
Bedarf an diesem erweiterten Kulturverständnis gerade in der globalisierten Wirtschaftswelt.
Spätestens um die Jahrtausendwende ist dieses Thema auch im Militär angekommen. Lassen wir
einen Vertreter der Deutschen Bundeswehr, Oberstleutnant Dr. Ulrich vom Zentrum Innere
Führung in Koblenz, zu Wort kommen: «Kultur umfasst Werte, Normen und Überzeugungen, die
sich in Strukturen und Systemen widerspiegeln». Menschen werden von ihrer jeweiligen Kultur in
ihrem «Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln» geprägt und werden «Träger und Akteur[e]»
in ihrer Kultur, was für «Sicherheit […] Zugehörigkeit» und Orientierung sorgt, also menschliche
Grundbedürfnisse stillt [4]. Der Autor verweist auf die sogenannte «Eisberg-Theorie», nach
welcher Kulturen eine «wahrnehmbare Oberfläche» aufweisen («Architektur, Rituale, Mode,
Symbole oder auch Sprache»), unter der sich «Werte[…], Bedeutungen und Interpretationen»
verbergen. Stoßen zwei solche «Eisberge», also Angehöriger verschiedener Kulturen aufeinander,
so wird wechselseitig auf die jeweils den anderen prägenden «unsichtbaren Wertkonzepte
geschlossen» [4]. Mit anderen Worten, Vorurteile und Stereotypien laufen – oft unbewusst – in
den Köpfen der Beteiligten ab. Geschehen solche Vorgänge in einem touristischen Kontext oder
einem beruflichen, so können unangenehme, aber meist nicht unmittelbar lebensbedrohliche
Situationen entstehen.
Die Vertreter des Konzepts der «Inneren Führung» beschäftigen sich also schon länger und sehr
intensiv mit Fragen der interkulturellen Kommunikation. Und ihr Wirken reicht über Deutschland
hinaus: Auch die anderen Armeen des deutschen Sprachraums beschäftigen sich mittlerweile
intensiv mit dieser Thematik. Das bis Ende 2015 bestehende Institut für Human- und
Sozialwissenschaften an der Landesverteidigungsakademie (LVAk) in Wien veranstaltete
beispielsweise viele Jahre lang Symposien zum Thema «Militär und Interkulturalität» – meist auch
unter Beteiligung deutscher Experten aus dem Bereich der Inneren Führung. Die Beiträge dieser
Symposien wurden in Sammelbänden publiziert, wobei der 2013 erschienene «Interkulturalität und
Psychologische Implikationen» [2] exemplarisch die Basis für die gegenständlichen Betrachtungen
bilden soll.
Der vorliegende Artikel soll einige der Beiträge dieses Bandes mit Relevanz für die
Vorbereitung von Soldaten für Auslandsverwendungen behandeln und aus diesen Folgerungen für
neue Schwergewichte in jenen Ausbildungsangeboten ableiten. In militärischen Szenarien kann es
rasch zu einer Gefährdung von Individuen oder Gruppen kommen, was soweit führen kann, dass der
gesamte Einsatz von Scheitern bedroht sein kann. Brigadier Dr. Wolfgang Peischel (LVAk) nennt
folgende militärisch relevante Aspekte des Themenbereiches und zwar: kulturell bedingte
Unterschiede zwischen gegnerischen und eigenen Einsatzkräften, kulturraumspezifische
Unterschiede zwischen friedenssichernden Kräften und der Bevölkerung im Einsatzraum, kulturelle
Gegensätze zwischen verfeindeten Ethnien in einem Konfliktszenario, kulturell-ethnische
Spannungen zwischen Soldaten unterschiedlichen Migrationshintergrundes sowie kulturell bedingte
Unterschiede zwischen den Führungsphilosophien der Mitglieder der westlichen
Staatengemeinschaft [3].
Diese erkannten Problemfelder führen zur Erkenntnis, dass Interkulturelle Kompetenz in
modernen Streitkräften als «Muss» anzusehen ist. So gilt etwa für die Deutsche Bundeswehr
folgende Definition: «Interkulturelle Kompetenz (IkK)umfasst die individuelle Fähigkeit und
Bereitschaft der Angehörigen der Bundeswehr, sich im Grundbetrieb und Einsatz im Bewusstsein
der eigenen kulturellen Prägung mit anderen Kulturen, Religionen, Lebenswelten und deren
Besonderheiten angemessen auseinanderzusetzen, entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten zu
erwerben, sowie Verständnis und Sensibilität für fremde Werte, Ansichten und Handlungsweisen zu
entwickeln» [4].
Wie bereits erwähnt, haben verschiedene Streitkräfte diesen Erkenntnissen bereits Rechnung
getragen. Die Deutsche Bundeswehr hat beispielweise bereits 2008 eine «Zentrale
Koordinierungsstelle Interkulturelle Kompetenz» beim «Zentrum Innere Führung» eingerichtet, die
unter anderem Lehr- und Lernunterlagen zur IkK entwickelt [4]. Oberstleutnant Dr. Ulrich
formuliert als dessen Angehöriger den Anspruch der IkK mit den Worten: «Interkulturelle
Kompetenz spart Blut und schont die Nerven» [4].
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Auch die niederländischen Streitkräfte haben entsprechende Trainingsprogramme
implementiert. Inhalte sind «Cultural awareness» (Grundkenntnisse über das kulturelle Erbe sowie
die Geschichte des Einsatzraumes, über lokale Bräuche, Mentalitäten sowie «Do’s und Dont’s» und
über Fertigkeiten zur Kommunikation mit den Gruppen bzw. Konfliktparteien im Einsatzraum) [5].
Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass die kulturelle Information «demand-driven, practical,
and useful from an operational point of view» (also bedarfsorientiert, praxisbezogen und nützlich
im Hinblick auf den Zweck der Operation) sei [5].
Das Beispiel der ukrainischen Streitkräfte ist ebenfalls von großem Interesse: Seit 1992 waren
mehr als 30 000 ukrainische Soldaten an internationalen Einsätzen (Friedenserhaltenden
Operationen) beteiligt. Dabei erwarben sich die ukrainischen Kontingente einen hervorragenden
Ruf. Absolventen der Militärdiplomatischen Akademie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu. Sie
vertreten die Ukraine im Ausland vor allem als Angehörige von militärischen Auslandsvertretungen
(«bilateral» akkreditierte Land-, See-, Luftstreitkräfte- und Verteidigungsattachés sowie Vertreter
der Ukraine bei militärischen und militärpolitischen Organisationen). Als Militärattachés
repräsentieren sie den Verteidigungsminister der Ukraine im Gastland und sind erste Berater des
Botschafters bei allen Belangen der Militär- und Verteidigungspolitik des Gastlandes, des
Entwicklungsstandes der Streitkräfte, der Rüstungsindustrie und verwandten Themen. Außerdem
nehmen sie an Konferenzen und anderen Veranstaltungen wie Paraden oder Manövern sowie an
Truppenbesichtigungen teil und sind Ansprechpartner für die ukrainischen Streitkräfte vor Ort. Mit
ihren Familien engagieren sie sich auch bei sportlichen, karitativen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen und leisten damit einen Beitrag zum positiven Wahrnehmungsbild der Ukraine im
Gastland [6].
In Hinsicht darauf, dass Sprache und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind, kann
interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht als Vorbereitung auf eine authentische
Kommunikation mit Sprechern der Zielkultur gesehen werden. Somit ist IkK notwendigerweise in
den Fremdsprachenunterricht einzubringen. Schon der Unterricht selbst kann als Ort für
interkulturelle Kommunikation und damit auch zum interkulturellen Lernen genutzt werden, etwa
wenn in einer Lerngruppe unterschiedliche Herkunftskulturen vertreten sind.
Durch das Lernen von Fremdsprachen werden zwar Möglichkeiten einer Verständigung erst
geschaffen, zur interkulturellen Kompetenz gehören jedoch weit darüber hinaus gehende
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dazu zählen:
- Erkennen von Differenzen zwischen der eigenen und der Zielkultur, vor allem auch in
konkreten Kommunikationssituationen;
- Emotionales und kognitives Ertragen von Differenzen (Ambiguitätstoleranz);
- Einfühlsames Umgehen mit Differenzen, beispielsweise deren Thematisierung, ohne
beleidigend zu wirken (Empathie);
- Entwicklung von Konflikvermeidungs- oder -bewältigungsstrategien, die auftretenden
Störungen und Komplikationen in der Kommunikation situationsangemessen entgegen wirken;
- Möglichkeiten einer subjektiv zu verstehenden Darlegung des eigenen Standpunktes;
- Anerkennung eines anderen Standpunktes und Einbezug in die Kommunikationssituation.
In der Unterrichtspraxis sind unterschiedliche Lehr- und Lernsituationen, Aufgaben- und
Kooperationsformen denkbar, um eine interkulturelle Kommunikation anzuregen. Dazu gehören
Aufgaben mit besonderen Schwerpunkten, etwa Vergleich von Wortschatz und Redewendungen;
Auseinandersetzung mit fremdsprachlicher Literatur, Filmen, Printmedien; Recherchen auf WebSeiten (beispielsweise WebQuest) mit Anleitungen durch die Lehrkraft; Grenzüberschreitende
Kooperationen: Projekte und Spiele mit anderen Lernenden oder auch Lerngruppen; Kontakte mit
Sprechern der Zielsprache (z. B. über soziale Medien, wobei nachrichtendienstliche
Sicherheitsmaßnahmen der eigenen Streitkräfte höchste Priorität haben).
Es ist aber auch sehr wichtig, den eigenen Standpunkt und eigene Stereotypien zu erkennen.
Wenn direkte Kontakte mit Sprechern aus der Zielkultur nicht möglich oder dienstlich nicht
erwünscht sind, so sind zumindest Übungen hilfreich, die folgende Themen behandeln:Welche
Sprachen kenne ich? Was weiß ich über diese und welche Gefühle bzw. Vorurteile (positive und
negative) habe ich selbst über diese? Welche Kulturen sind für mich positiv, welche negativ
besetzt? Gibt es dafür konkrete Erlebnisse? Was habe ich von anderen Menschen «vorgefertigt»
übernommen?Welche körperlichen Ausdrucksformen (Gestik und Mimik) verwendet meine Kultur
für Freude, Trauer, Schmerz, Unbehagen, Angst und ähnliche Gefühle? In der Lerngruppe kann
man erarbeiten, ob unterschiedliche Ausdrucksformen aus anderen Kulturen bekannt sind.
Ein weiterer interessanter Punkt ist die Frage, inwieweit bei Gesprächspartnern in der anderen
Kultur ebenfalls ein interkulturelles Bewusstsein vorausgesetzt werden kann: Bleibt mein
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Gegenüber in der erwarteten Rolle, so bin ich im Vorteil. Wenn allerdings wir beide nur auf einer
Meta-Ebene bleiben und ständig die jeweiligen kulturellen Verhaltensmuster der Gegenseite
antizipieren, so könnte auch der Fall eintreten, dass ein Eingehen auf die notwendigen Sachthemen
unterbleibt – die tatsächlichen Ziele dürfen also nicht aus den Augen verloren werden, soll
interkulturelle Kommunikation nicht zum Selbstzweck verkommen.
Wie gezeigt werden konnte, ist interkulturelle Kommunikation ein wichtiges Instrument
militärischen Handelns und eine jahrtausendealte Praxis zwischen Repräsentanten verschiedener
Interessensgruppen. Es kann geschlossen werden, dass die komplexen Fragestellungen, die diesem
Bereich zugrunde liegen, weit über eine einfache Landes- und Kulturkunde hinausgehen. Die
Kenntnis des aktuellen Forschungsstandes im deutschen Sprachraum einerseits sowie die
dargestellten Methoden und Übungen zur eigenen Sensibilisierung andererseits sollten
Militärdiplomaten in den deutschsprachigen Ländern noch besser befähigen, ihren Auftrag zu
erfüllen und bei den aktuellen Entwicklungen dieser Thematik auf hohem Niveau mitreden zu
können. Gerade die Deutsche Bundeswehr mit ihrem Konzept der Inneren Führung ist Vorreiter auf
diesem Gebiet und legt großen Wert auf diesbezügliche Kenntnisse. Hier auf entsprechendem
Niveau informiert und diskussionsfähig zu sein sowie die derzeitigen Bemühungen der Militärs der
deutschsprachigen Länder einordnen zu können, sollte im Rahmen der militärdiplomatischen
akademischen Ausbildung berücksichtigt werden.
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MNEMOTECHNICZNE CIĄGI WYRAZÓW, JĘZYKI MNEMOTECHNICZNE
I TEKSTY MNEMOTECHNICZNE — USTALENIA TERMINOLOGICZNE
DOTYCZĄCE ZJAWISKA RÓWNIE STAREGO JAK SZKOŁA
Szkoła a mnemotechnika
Powstanie instytucji szkoły oznaczało, że proces przekazywania i nabywania wiedzy stracił
akcydentalny i indywidualny charakter. Wyodrębniły się wyraźne dwie grupy osób o przypisanych
na wiele lat (ich edukacji lub ich pracy w szkole) odrębnych funkcjach — nauczający i nauczani.
Proces przekazywania wiedzy stał się powtarzalny z roku na rok i podobny w przypadku różnych
grup. To chyba właśnie w tym momencie na szerszą skalę pojawiły się próby wypracowania
sposobów ulepszenia procesu zapamiętywania. Wśród nauczycieli — ponieważ raz wypracowana
skuteczna metoda mogła służyć do nauczania kolejnych roczników uczniów. Wśród uczniów —
ponieważ wspólne uczenie się i jednoczesne pokonywanie podobnych trudności przy przyswajaniu
materiału sprzyjało wymianie doświadczeń.
Wiele z powstałych szkolnych metod i pomocy dydaktycznych, mających usprawnić
zapamiętywanie, określa się jako "mnemotechniczne". Przymiotnik ten jest także używany w
odniesieniu do ludzkich wynalazków, które nigdy nie miały związku ze szkołą. Celem poniższego
przeglądu jest stwierdzenie, czy w każdym z tych użyć mamy do czynienia z identycznym rodzajem
"mnemotechniczności", a więc z identycznym znaczeniem przymiotnika "mnemotechniczny",
którego struktura i znaczenie etymologiczne jest bardzo wyraziste. Niewątpliwie przymiotnik ten
jest bowiem związany ze sztuką/umiejętnością (τέχνη — sztuka, biegłość) biegłego posługiwania
się pamięcią (µνήµη — pamięć).
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Obiekty określane jako mnemotechniczne
Aby wyróżnić różne aspekty "mnemotechniczności" dokonamy krótkiego przeglądu obiektów
określanych jako mnemotechniczne. Omówimy je w kolejności od obiektów najbardziej złożonych,
tworzących skomplikowane systemy, do obiektów mniej złożonych, funkcjonujących w obrębie
większych całości.
Zapis mnemotechniczny
Mianem "mnemotechnicznego zapisu" określa się zarówno system zapisu, jak i powstałe z jego
zastosowaniem poszczególne konkretne zapisy dotyczące ilości oraz rodzajów produktów:
przyjmowanych i wydawanych, kupowanych i sprzedawanych, pożyczanych i oddawanych,
przechowywanych i konsumowanych. Tego typu zapisy, stosowane jeszcze przed wynalezieniem
pisma, stanowią obiekt zainteresowania archeologów i historyków pisma. Z jednej strony próbują
oni zrozumieć znaczenie zachowanych do dzisiejszych czasów zapisów. Z drugiej strony często
upatrują w zapisie mnemotechnicznym przodka pisma, z którego pismo wykształciło się po
dokonaniu się zasadniczej rewolucji jakościowej. Dlatego pismo, będąc potomkiem zapisu
mnemotechnicznego, powszechnie jest zapisowi mnemotechnicznemu przeciwstawiane. Znamienne
są tu następujące wypowiedzi. J. Szemiński6 wyodrębnia trzy rozłączne grupy nośników tradycji
ustnej: pamięć, zapis mnemotechniczny i zapis pisemny (s. 484). S. R. Fischer7 używa określenia
"mnemonics" tylko w odniesieniu do przedpiśmiennych zapisów, omawianych w rozdziale
zatytułowanym "From Notches to Tablets" (s. 11-33). F. Yates8 w swej pracy poświęconej sztuce
pamięci wspomina o alfabetach, w których poszczególne litery zastąpiono wyobrażeniami
ożywionych istot lub nieożywionych przedmiotów (z reguły nazwa danego obiektu zaczynała się na
głoskę, oznaczaną przez daną literę), i nie waha się nazwać wchodzących w ich skład wyobrażeń
"mnemonicznymi" (s. 125), ale wyraźnie wystrzega się określania mianem "mnemotechnicznych"
albo „mnemicznych” samych alfabetów i używa określenia, które polski tłumacz oddał jako
"alfabety wizualne" (s. 126-128).
Język mnemotechniczny
Mianem "języków mnemotechnicznych" określane bywają języki programowania, w których
polecenia i liczby oznaczane są nie jako ciągi zerojedynkowe, lecz w postaci łatwiejszej do
zapamiętania dla programisty. J. Madey9 wskazuje na łatwość zapamiętania i przypomnienia sobie
leksyki "mnemotechnicznych" języków programowania: polecenia oznaczane są za pomocą ciągów
znaków alfanumerycznych, przypominających wyrazy języka naturalnego, zaś liczby – w systemie
dziesiętnym (s. 9). Dodajmy, że ułatwienia mnemotechniczne dotyczą także składni tych języków:
kolejność argumentów wieloargumentowych funkcji lub procedur wzorowana jest na szyku, w
jakim nazwy argumentów funkcji lub procedur są używane w języku naturalnym.
Wiersze mnemotechniczne10
Chyba najsilniej przymiotnik "mnemotechniczny" kojarzony jest z określonymi gatunkami
literackimi, w których w formie wierszowanej podano określoną informację faktograficzną: w
niektórych utworach informacja ta jest jednostkowa, w innych utworach zebrano wiele informacji;
w niektórych utworach podano ją w formie ukrytej (zaszyfrowanej), w niektórych – w postaci
jawnej; w przypadku niektórych utworów istotna jest kolejność poszczególnych informacji, w
niektórych nie ma ona znaczenia. Wśród utworów mnemotechnicznych wymienia się najczęściej:
akrostychy, abecedariusze, chronostychy / eteostychy, cyzjojany, katalogi / listy / wyliczenia /
enumeracje. Omówimy je w dwóch grupach: wiersze podające informacje w postaci ukrytej oraz
wiersze z reguły podające informacje w postaci jawnej.
Wiersze podające informacje w postaci ukrytej
Różnią się one typem szyfrowanej informacji oraz sposobem jej szyfrowania.

6 Szemiński J., 1999, O tradycji ustnej jako źródle historycznym (Peru, wiek XVI-XVII), "Przegląd Historyczny", 90/4,
s. 471-489.
7 Fischer S. R., 2001, A History of Writing, London : Reaktion Books, 352 s.
8 Yates F., 1977, Sztuka pamięci, Warszawa : PIW, 472 s.
9 Madey J., 2011, Język językowi nie równy, [zeszyt dydaktyczny opracowany w ramach projektu dydaktycznego
"Informatyka+"], wersja elektroniczna dostępna pod adresem http://informatykaplus.edu.pl/upload/list/czytelnia/Jezyk_
jezykowi_nie_rowny.pdf.
10 Poezji mnemotechnicznej poświęcono m.in. następujące prace:
Wich U., 2010, Tajemnice warsztatu twórców polskiej poezji mnemotechnicznej (od XIV do XVIII wieku) na
przykładzie akrostychu i chronostychu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", 13, s. 19-33.
Wójcik T., 2008, Wiersze mnemotechniczne w "Enchiridion impedimentorum" Grzegorza z Szamotuł, "Kronika miasta
Poznania", Nr. 3 Prawnicy, s. 32-49, wersja elektroniczna dostępna pod adresem http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plaincontent?id=117681.

43

a) akrostych11
"Ukrytą" w nim informacją był wyraz (stanowiący nazwę własną lub pospolitą) lub kilka
wyrazów (stanowiących łącznie zdanie lub nie). Tworzyły ją najczęściej pojedyncze litery (rzadziej
sylaby), które były odpowiednio rozłożone na siatce wersów i kolumn wiersza. W prostszych
wariantach akrostychów wszystkie litery szukanego wyrazu należało znaleźć według jednego
klucza: były ułożone wyłącznie pionowo (na początku, w środku – po średniówce – lub na końcu
wersu), ukośnie lub poziomo. W bardziej skomplikowanych wariantach należało posłużyć się
kilkoma różnymi kluczami.
b) chronostych / eteostych12
"Ukrytą" w nim informacją była data roczna (choć teoretycznie mogłaby nią być dowolna
wartość liczbowa), na którą wskazywały duże litery, mogące zostać zinterpretowane (odczytane)
jako cyfry, a więc I, V, X, L, C, D, M. W prostszych wariantach chronostychów wystarczyło
przyporządkować odpowiednim literom wartości liczbowe, w bardziej skomplikowanych należało
dokonać na tych wartościach dodatkowych operacji arytmetycznych opisanych w samym wierszu.
c) cyzjojan13
"Ukrytą" w nim informacją były układ dni wspominania poszczególnych świętych oraz innych
świąt kościelnych. Informację tę kodowano w ten sposób, że każdemu miesiącowi w roku
odpowiadał dwuwers, a każdemu dniu miesiąca — jedna sylaba dwuwersu (dwuwersy różniły się
zatem liczbą sylab). Brzmienie sylaby odpowiadającej dniu świątecznemu było z góry określone —
była to najczęściej pierwsza sylaba imienia świętego lub nazwy święta. Sylaby odpowiadające
dniom nieświątecznym dobierano tak, aby dwuwersy miały sens i były w miarę łatwe do
zapamiętania.
Wiersze z reguły podające informacje w postaci jawnej
Różnią się one sposobem uporządkowania informacji.
a) abecedariusz14
Jak wskazuje sama nazwa, cechą wyróżniającą abecedariusz jest jego uporządkowanie
alfabetyczne. Wymóg alfabetycznego następstwa może dotyczyć różnych jednostek wiersza (od
najmniejszych – wyrazów, do największych – strof), a w przypadku jednostek złożonych (wiersze
czy strofy) może być "dziedziczony" lub nie przez wchodzące w ich skład jednostki niższego rzędu.
Jeżeli kolejną literą alfabetu ma rozpoczynać się kolejna strofa, to wymóg ten może dotyczyć tylko
pierwszego wiersza strofy lub wszystkich wierszy strofy (w tym przypadku wszystkie wiersze danej
strofy muszą rozpoczynać się tą samą literą); jeżeli kolejną literą alfabetu ma rozpoczynać się
kolejny wiersz, to ten wymóg może dotyczyć tylko pierwszego wyrazu wiersza lub wszystkich
wyrazów wiersza (w tym przypadku wszystkie wyrazy danego wiersza muszą rozpoczynać się tą
samą literą).
Niezależnie od różnych odmian związanych z różnym zastosowaniem uporządkowania
alfabetycznego istota "mnemotechniczności" abecedariuszy jest chyba najtrudniej uchwytna. Do
zapamiętania czego mają służyć? Czy do zapamiętania kolejności alfabetycznej, czy też do
zapamiętania czegoś zupełnie innego, w czego zapamiętaniu alfabetyczny charakter abecedariusza
11 Akrostychom poświecono m. in. następujące prace:
Grzędzielska M., 1964, Akrostych, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. 6, z. 2 (11), s. 150-152 (Uzupełnienie:
"Zagadnienia Rodzajów Literackich", 1965, t. 8, z. 1 (14), s. 151).
Wójcik T., 2013, Early Fifteenth Century Acrostics in the Cistercian Codex from Rudy, (w:) Borysowska A., MilewskaWaźbińska B. (red.), Poesis Artificiosa : Between Theory and Practice, Frankfurt am Main : Peter Lang, s. 9-22.
12 Chronostychom poświecono m. in. następujące prace:
Aleksandrowicz T., 2002, Barokowe chronostychy łacińskie w Cieszynie, (w:) Opacki I., Mazurkowa B. (red.), Dzieło
literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i
dydaktycznej, Katowice : Wydawnictwo UŚ, s. 113-119.
Piskała M., 2013, Chronograms in the Poetry of Maurycy Kiełkowski and Other Poets of the Saxon Period in Poland, (w:)
Borysowska A., Milewska-Waźbińska B. (red.), Poesis Artificiosa : Between Theory and Practice, Frankfurt am Main : Peter
Lang, s. 153-167.
13 Cyzjojanom poświecono m. in. następujące prace:
Fijałek J., 1927, Cyzjojan polski z r. 1471, z wiadomością o cyzjojanach wogóle w Polsce, "Prace Filologiczne", z. 12, s.
426-448.
Rzepka W. R., Wydra W., 1988, Staropolski cyzjojan drukowany z 1519/1520 roku, "Język Polski", t. 69, s. 121-133.
Wąsowicz H., 1974, Łaciński cyzjojan krakowski, (w:) Flaga J., Jemielity W., Ruciński W. i in. (red.), Materiały do
dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin : KUL, s. 5-19.
Wąsowicz H., 1986, Łaciński kalendarz sylabiczny (cisiojanus) do połowy XVI wieku, Lublin : Redakcja Wydawnictw
KUL, 224 s.
14 Abecedariuszom poświecono m. in. następujące prace:
Grzędzielska M., 1959, Abecedariusz, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. 2, z. 1 (2), s. 152-153 (Uzupełnienie:
"Zagadnienia Rodzajów Literackich", 1960, t. 2, z. 2 (3), s. 183-184; "Zagadnienia Rodzajów Literackich", 1965, t. 8, z. 1
(14), s. 151).
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ma być pomocny? Wydaje się, że można znaleźć przykłady abecedariuszy pełniących pierwszą
funkcję oraz przykłady abecedariuszy pełniących drugą funkcję.
b) katalog / lista / wyliczenie / enumeracja15
Ogromna różnorodność katalogów / list / enumeracji / wyliczeń sprawia, że niezwykle trudno
podać ich formalne cechy definicyjne. Taką cechą definicyjną nie może być sposób
uporządkowania wyliczanych elementów, gdyż bywa on niezwykle różnorodny (alfabetyczny,
chronologiczny lub inny). M. Grochowski (1978: 131-132) proponuje za taką cechę definicyjną
uznać relację między członami wyliczenia: definiuje wyliczenie jako stosunek syntaktyczny
zachodzący między wyrażeniami tekstowymi i charakteryzujący się następującymi właściwościami:
(a) wzajemną gramatyczną niezależnością elementów wyliczenia ("forma gramatyczna żadnego
z elementów nie ma wpływu na formę innych, a także występowanie żadnego z tych elementów nie
implikuje obecności innych");
(b) luźnym charakterem połączenia elementów wyliczenia ("elementy mogą być dodawane jeden
do drugiego w sposób luźny");
(c) przestawialnością elementów wyliczenia;
(d) otwartością, czyli możliwością rozszerzenia o kolejne elementy.
Tak zdefiniowane cechy wyliczenia jako stosunku między elementami tekstu artystycznego nie
pokrywają się jednak z cechami wyliczenia jako stosunku między wyrażeniami wchodzącymi w
skład wyliczenia o funkcji mnemotechnicznej:
(a) wszystkie elementy danego mnemotechnicznego wyliczenia występują z reguły w tej samej
formie gramatycznej, przy czym najczęściej jest to forma słownikowa;
(b) przestawialność elementów wyliczenia jest niemożliwa, gdy istotną informacją do
zapamiętania jest kolejność elementów;
(c) możliwość rozszerzania wyliczenia o kolejne elementy jest niemożliwa, gdy wyliczenie
obejmuje już wszystkie elementy do zapamiętania.
Wyliczenie mnemotechniczne należy więc do typowych list praktycznych (Eco 2009: 113),
które
(a) "pełnią funkcję czysto referencjalną, to znaczy odnoszą się do przedmiotów świata
zewnętrznego i mają za czysto praktyczny cel nazwanie ich i wyliczanie";
(b) są skończone;
(c) nie są wymienne ("niewłaściwe (i bezmyślne) byłoby dopisywanie do katalogu jakiegoś
muzeum takiego obrazu, który nie jest w nim przechowywany").
Trudno uchwytne formalnie, są zatem wyliczenia mnemotechniczne łatwo uchwytne
funkcjonalnie: mają ułatwić zapamiętanie obiektów wchodzących w skład określonej zbiorowości,
a także — niekiedy — ich kolejności.
Miejsce mnemotechniczne / fragment mnemotechniczny
W niektórych utworach mnemotechnicznych nie wszystkie fragmenty tekstu są jednakowo
nacechowane informacyjnie. Bardzo często tekst składa się z fragmentów, które są "nośnikami"
informacji, oraz z fragmentów, które służą do scalenia "nośników" informacji w łatwy do
zapamiętania tekst. Próbowałam ustalić, czy istnieje jakieś określenie owych informacyjnie
istotnych fragmentów tekstu, ale określenia takiego nie znalazłam. Wyrażenie "fragment
mnemotechniczny" nie jest używane, zaś wyrażenie "miejsce mnemotechniczne" wydaje się być
używane w znaczeniu "miejsce mnemiczne", a więc w znaczeniu wyobrażonego ("odciśniętego w
pamięci") miejsca, w którym – zgodnie z zasadami tradycyjnej sztuki pamięci – sytuujemy inne
wyobrażenia w celu ich zapamiętania.
Wnioski
Przeprowadzony przegląd użyć przymiotnika "mnemotechniczny" pozwala sformułować kilka
wniosków dotyczących tego, w stosunku do jakiego typu obiektów jest używany, oraz tego, na jakie
cechy określanych obiektów wskazuje.
Przymiotnik "mnemotechniczny" jest używany w stosunku do:
15 Katalogom i enumeracjom poświecono m. in. następujące prace:
Abramowska J., 2002, O staropolskich enumeracjach, (w:) Opacki I., Mazurkowa B. (red.), Dzieło literackie i książka w
kulturze : studia i szkice ofiarowane Profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej,
Katowice : Wydawnictwo UŚ, s. 304-311.
Eco U., 2009, Szaleństwo katalogowania, Poznań : Rebis, 408 s.
Grochowski M., 1978, Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady budowy tekstu, „Pamiętnik Literacki”, z. 3,
s. 131-147.
Wydra W., 1989, Z pogranicza poezji, historii i mnemotechniki (Wierszowane katalogi papieży, cesarzy i królów
polskich w "Kodeksie Kuropatnickiego"), (w:) Michałowska T. (red.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego
średniowiecza, Wrocław : Ossolineum, s. 191-202.
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(a) kodów (systemów znaków), np. w stosunku do języków programowania,
(b) komunikatów niekoniecznie sformułowanych za pomocą kodów mnemotechnicznych, np. w
stosunku do wierszy-cyzjojanów.
Nie jest raczej używany w stosunku do tych fragmentów komunikatów mnemotechnicznych,
które są właściwymi nośnikami informacji.
Przymiotnik ten jest zatem używany w stosunku do wszelkich wynalazków człowieka służących
usprawnieniu pamięci. To, co określane jest mianem pamięci, nie stanowi jednak jednorodnego
procesu, lecz obejmuje co najmniej trzy różniące się (choć ściśle powiązane) procesy:
• zapamiętywanie, a więc rejestrowanie informacji,
• przechowywanie, a więc magazynowanie informacji,
• przypominanie, a więc aktualizację ("wydobycie z magazynu") przechowywanej informacji:
polega ono bądź na identyfikacji tego, co postrzegamy, z przechowywaną informacją (a więc na
rozpoznawaniu), bądź na materialnym odtworzeniu przechowywanej informacji (a więc na
reprodukcji)16.
Wszystkie obiekty określane jako mnemotechniczne charakteryzują się tym, że łatwo się je
zapamiętuje, zaś to, żeby nadać im łatwą do zapamiętania formę, było świadomym zamierzeniem
autorów. Różnią się natomiast tym, czemu służyć miało ich zapamiętanie.
(a) W przypadku kodów mnemotechnicznych chodzi o opanowanie umiejętności posługiwania
się kodem. Umiejętność ta nie jest jednak celem ostatecznym. Prawdziwym celem ich wymyślenia i
zapamiętania jest umożliwienie skutecznej komunikacja z partnerem komunikacyjnym.
(b) W przypadku części komunikatów mnemotechnicznych chodzi o opanowanie umiejętności
odtworzenia – gdy będzie to potrzebne – na podstawie tych komunikatów potrzebnej informacji, z
którą już zetknęliśmy się. Prawdziwym celem ich wymyślenia i zapamiętania jest zatem
umożliwienie przypomnienia sobie danej informacji.
(c) W przypadku części komunikatów mnemotechnicznych chodzi o przekazanie danej
informacji osobom, które jej nie znały, oraz skłonienie ich, aby zachowały ją w pamięci.
Prawdziwym celem ich wymyślenia jest zatem upamiętnienie czegoś: faktu, daty czy osoby.
Propozycja terminologiczna
a) Komunikaty mnemotechniczne proponujemy określić jako "ciągi mnemotechniczne".
Element "ciąg" – zgodnie z matematycznym rozumieniem tego wyrazu – wskazuje na to, że
interesujące nas obiekty mogą składać się z pojedynczego elementu lub mieć wieloelementową
strukturę. W przeciwieństwie do ujęcia matematycznego z naszych rozważań wykluczamy ciągi
puste, a więc nie zawierające żadnego elementu. Element "ciąg" wskazuje ponadto — zgodnie z
matematycznym rozumieniem tego wyrazu – na to, że kolejność elementów stanowi cechę
różnicującą ciągi. Dwa ciągi różniące się kolejnością elementów uznamy za dwa różne ciągi. Nie
znaczy to jednak, że ich efekt mnemotechniczny musi się różnić. Porównajmy dwie sytuacje:
pomylenie kolejności elementów ciągu służącego do zapamiętania / przypomnienia sobie wyrazów
o określonych właściwościach ortograficznych (np. w których pisze się rz lub ż, h lub ch),
gramatycznych (np. odmienianych według określonego wzorca, mających określoną wartość
selektywnej kategorii gramatycznej) lub innych podobnych właściwościach oraz pomylenie
kolejności elementów ciągu służącego do zapamiętania / przypomnienia sobie kolejności planet
układu słonecznego, kolejności etapów danego procesu biologicznego czy innego. Tylko w drugim
przypadku kolejność elementów ciągu jest istotna i decyduje o sukcesie mnemotechnicznym –
prawidłowym odtworzeniu na podstawie ciągu mnemotechnicznego pożądanej informacji.
Element "mnemotechniczny" wskazuje na podstawową funkcję, jaką pełnią interesujące nas
ciągi – służą do zapamiętania / przypominania sobie określonej informacji, a więc są jednym ze
sposobów umiejętnego posługiwania się pamięcią.
(b) Ciągi mnemotechniczne proponujemy podzielić na wyrazowe, pseudo-wyrazowe oraz
niewyrazowe. Podział ten wskazuje na typ elementarnych części, z których musi składać się
interesujący nas obiekt. W przypadku ciągów wyrazowych elementarnymi częściami składowymi
mogą być jedynie wyrażenia językowe. W przypadku ciągów pseudo-wyrazowych mogą być nimi
także wyrażenia, które naśladują wygląd wyrażeń językowych. Przykładem mnemotechnicznego
ciągu pseudo-językowego może być "Begadkefat"17– ułatwiający zapamiętywanie spółgłosek, które
16

Takie trzy fazy procesu pamięci wymieniają m. in. następujące prace, powstałe na przestrzeni ponad 25 lat :
Włodarski Z., 1990, Z tajemnic ludzkiej pamięci, Warszawa : WSiP, s. 41-45.
Chlewiński Z., Hankała A., Jagodzińska M., Mazurek B., 1997, Psychologia pamięci, Warszawa : Wiedza Powszechna,
s. 117-119.
Jagodzińska M., 2008, Psychologia pamięci : badania, teorie, zastosowania, Gliwice : Helion, s. 24-25.
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Begadkefat

46

w biblijnym hebrajskim i aramejskim podlegały spirantyzacji, gdy były poprzedzone przez
samogłoskę i nie podwojone. W przypadku ciągów niejęzykowych elementarnymi składowymi
mogą być elementy pozajęzykowe. Przykładem ciągów niejęzykowych mogą być wzory
matematyczne, fizyczne czy chemiczne.
(c) Na podstawie drugiego kryterium wśród ciągów mnemotechnicznych proponujemy
wyodrębnić ciągi agregowane, rymowane oraz rytmowane (oraz typy łączone: ciągi agregowanorymowane, agregowano-rytmowane, rymowano-rytmowane, agregowano-rymowano-rytmowane).
Kryterium ich wyodrębnienia stanowi sposób łączenia poszczególnych członów ciągu w łatwą do
zapamiętania całość:
• W przypadku ciągów agregowanych kluczowe elementy ciągu (głoski lub litery) łączone są
w wyraz(y) lub pseudo-wyraz(y) podporządkowany(e) jednemu akcentowi.
• W przypadku ciągów rymowanych kluczowe elementy sądu (głoski lub litery, sylaby,
wyrazy) łączone są w jednostki (wersy) o jednakowych lub zbliżonych połączeniach głoskowych w
zakończeniach wyrazów zajmujących określoną pozycję (najczęściej końcową lub środkową) w
obrębie wersu.
• W przypadku ciągów rytmowanych kluczowe elementy sądu (głoski lub litery, sylaby,
wyrazy) łączone są w jednostki (w przypadku wiersza – wersy) stanowiące jednakowe lub zbliżone
sekwencje określonych odcinków prozodycznych (najczęściej – sylab długich i krótkich).
(d) Wiersze mnemotechniczne, ktore są opisywane i badane zarówno przez literaturoznawców,
jak i historyków, stanowią zatem tylko jeden z podzbiorów pisemno-ustnych tworów
mnemotechnicznych: ciągów mnemotechnicznych. Zgodnie z zaproponowaną klasyfikacją są
ciągami: według jednego kryterium - wyrazowymi lub pseudo-wyrazowymi, według drugiego
kryterium - rymowanymi, rytmowanymi lub rymowano-rytmowanymi.
Сапожникова О.М.,
старший викладач кафедри німецької мови
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ТРЕНІНГУ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Анотація. У статті представлено аналіз можливостей використання ігрових технологій як засобу організації міжкультурного тренінгу під час іншомовної професійної підготовки. Детально розкривається сутність понять «ділова гра», «ігрове проектування».
Ключові слова: ігрові технології, ділова гра, ігрове проектування, міжкультурна комунікація, іншомовне навчання.
Abstract. The analysis of the possibilities of using the playing technologies in the foreign language
training as a means of cross-cultural training is presented in the article. The essence of the concepts of
«business play», «game projection» is detailed.
Key words: playing technologies, business play, game projection, cross-cultural communication, foreign
language training.

Постановка проблеми. Модернізація чинної моделі викладання іноземних мов наразі
неможлива без практично-аналітичного усвідомлення феномену міжкультурної комунікації.
Останнім часом викладачі-германісти констатують зростання умотивованості студентів до
вивчення іноземних мов, а також кількох мов одночасно. В умовах глобалізації всіх сфер
життя сучасного світу найважливішим завданням викладача стає розвиток здатності студентів до міжкультурного спілкування. Студент повинен засвоїти не лише фонетичні особливості та лексико-граматичні структури іноземної мови, а й навчитися орієнтуватися в культурі
іншого народу, ознайомитися з нормами таповедінковими стереотипами його способу життя.
Реальне вживання слів у мові значною мірою визначається знанням соціального та культурного життя носіїв мови. Вивчення менталітету іншого народу, його національного характеру,
національних героїв і символів, сприйняття носіями іншої культури простору і часу,невербальної мови, гумору спрямоване на те, щоб допомогти зрозуміти особливості мововживання [1], додаткове контекстуальне навантаження мовленнєвої ситуації. Багатоаспектний аналіз специфічних для даної культури комунікативних ситуацій, дослідження
історичних, географічних, політичних та культурних реалій іншої країни дозволяє краще
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зрозуміти так званий «код» іншої нації, її ціннісні поняття, знання яких лежить в основі комунікації, а також формує толерантність й повагу до особистісних і культурних відмінностей
учасників спілкування.
Використання ігрових технологій на заняттях з іноземної мови є ігровою формою взаємодії викладача і студентів [2], яка сприяє формуванню вмінь вирішувати комунікативні завдання міжкультурного тренінгу на основі комплексного вибору альтернативних варіантів
через реалізацію певного сюжету.
Проблемі застосування ігрових технологій навчання в науковій літературі присвячені
праці І. Вачкова, А. Вербицького, Ю. Ємельянова, Є. Литвиненко, Г. Щукіної, Л. Варзацької
та багатьох інших. Проте питання використання ігрових технологійяк засобу організації
міжкультурного тренінгу на заняттях з іноземної мови потребує додаткового дослідження.
Основний матеріал. Найдоцільнішими методами міжкультурного тренінгу на заняттях з
іноземної мови є інтерактивні рольові й ділові ігри [5], які зазмістом являють собою модель
ситуації та процесу прийняття рішення.
Ділова гра - це своєрідна репетиція виробничої або суспільної діяльності людини. Вона
дає можливість програти практично кожну конкретну ситуацію в обличчях. Як правило, ділові ігри моделюють відрізок майбутньої професійної діяльності студентів, у процесі якого
відбувається розвиток відповідних умінь та особистісних якостей через рольове спілкування
іноземною мовою та взаємодію.
Навчальна ділова гра вимагає від студента, з одного боку, виконання ігрових дій в умовній ситуації, яка задається імітаційною моделлю виробництва, а з іншого боку, студент залишається у рамках реального навчального процесу, виконуючи реальні загальнонавчальні
дії та вступає в реальні відносини з одногрупниками.
Саме томузавданнями викладача єрозробка імітаційної моделі (у відповідності до змісту
комунікативної ситуації);розробка системи організації та управління навчальнопізнавальною діяльністю студентів у ході навчальної гри;створення максимальних можливостей для активізації навчально-пізнавальної діяльності та творчого розвитку особистості.
Педагоги висувають велику кількістькласифікацій навчальних ігор. Найбільш узагальнено всі навчальні ігри поділяються нарольові («діловий театр», розігрування ролей) таділові(імітаційно-моделювальна, операційна).
Для проведення ігор з виконанням ролі («розігрування ролей») розробляється модельп’єса ситуації, між студентами розподіляються ролі, виробляється тактика поведінки, дій,
виконання функцій та обов’язків конкретної особи.
У «діловому театрі» розігрується конкретна комунікативна ситуація, поведінка людини в
новому іншомовному середовищі. Студент має мобілізувати весь свій досвід, знання, навички, вжитися в образ представника іншої культури, зрозуміти його дії, оцінити обстановку та
знайти правильну лінію поведінки. Основне завдання методу інсценівки - навчити студента
орієнтуватися в різних обставинах, надавати об’єктивну оцінку своїй поведінці, ураховувати
можливості та інтереси партнерів-іноземців, встановлювати з ними контакти, впливати на
їхні інтереси, потреби та діяльність, використовуючи при цьому сценарій, де описуються
конкретна ситуація, функції та обов’язки осіб, їхні завдання.
На заняттях, де використовуєтьсяімітаційно-моделювальна ділова гра [3], імітується діяльність певної організації, виробництва або його підрозділу. Імітуватися можуть події, конкретна
діяльність людей (ділова нарада, обговорення плану, проведення бесіди та ін.) та обстановка,
умови, у яких відбувається подія чи здійснюється діяльність. Сценарій імітаційної гри, крім
сюжету події, містить опис структури і призначення процесів та об’єктів, що імітуються.
Операційні ігри допомагають відпрацьовувати виконання конкретних специфічних операцій, наприклад, вирішення завдань, методики написання заяв, подання та ін. В операційних
іграх моделюється відповідний робочий процес. Ігри цього типу проводяться в умовах, які
імітують реальні.
Головною особливістю ігрових проектів є інтерактивна взаємодія учасників груп з «функціонально-рольових» позицій [4], які відтворюють в ігровому режимі широке використання
технологій колективного прийняття таких рішень, як проблематизація, ментальна сходинка,
креативні та евристичні технології. Метою ігрового проектування як одного з методів інтенсивного навчання є процес створення та вдосконалення проектів у процесі командної роботи.
Процес ігрового проектування має включати в себе механізм узгодження різних інтересів
учасників, навчання їх партнерству та співробітництву, що передбачає пошук та систематизацію інформації про соціальне довкілля, життєву практику, здобуті навички, умови життя та
праці, традиції, соціальний статусмовленнєвого партнера, носія іншої культури.
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Для здійснення цієї технології учасників розбивають на групи, кожна з яких займається
розробкою проекту, виходячи із функціональної ролі учасників проектування. У процесі роботи над проектом учасниками ігрового проектування має бути зроблена діагностика комунікативної ситуації з урахуванням соціокультурного контексту міжкультурного тренінгу та
розроблені плани різних стратегій, здійснений прогноз тенденцій і результатів та ін.
Спеціалісти з ігрового моделювання вважають, що ігрове проектування може вбирати в
себе проекти різних типів:дослідницький, пошуковий, творчий,кросфункціональний, прогностичний та аналітичний.
Специфіка ігрового проектування полягає в тому, що це інтерактивний метод, тобто всі
проекти розробляються у рамках групової ігрової взаємодії, а результати проектування захищаються на пленумі або під час групової дискусії, за підсумками якої можна визначити
найбільш обґрунтований і найкращим чином презентований проект.
В основі проведення занять з елементами ігрового проектування лежать чітке визначення
функціонально-рольових інтересів учасників заняття, алгоритм розробки ігрового проекту за
міжкультурною тематикою, колективне прийняття рішення, механізм експертної оцінки проекту (наприклад, публічна презентація) та винагорода за кращий ігровий проект.
Висновки. Позитивними ефектами, тобто навчальними результатами ігрового проекту, є
розвиток навичок спільної діяльності, набуття практичних навичок проведення перемов з
іноземними партнерами; розвиток презентаційних умінь і навичок, комунікативної та інтерактивної компетенції, а також аналітичного, прогностичного, дослідницького та креативного
потенціалу, що розкривається під час ігрової взаємодії в рамках міжкультурного тренінгу.
Діяльність викладача з підготовки та проведення навчальної гри полягає у формулюванні
загальної мети та кількох орієнтовних цілей (наприклад, мотиваційної, пізнавальної, практичної); в окресленні змісту ігрової взаємодії:аналіз студентами ситуації за міжкультурною
проблематикою, внесення пропозиції, розв’язання конкретного виробничого завдання та ін.;
у виборі методів та форм навчання; розробці контролю та корекції, виборі прийомів мотивування студентів.
Завдяки ігровим методам у процесі міжкультурного тренінгу відбувається важлива психологічна переорієнтація, коли студент, який виконує роль носія іншої культури, розуміє, що
він має мислити і діяти як представник іншої нації, який володіє відповідною системою традицій, норм, оцінок, як особа, яка має власне розуміння культури, власні освітні та соціальні
ідеали, табу і на якій водночас лежить відповідальність за прийняття спільних рішень, вибір
певної точки зору. Це інтенсифікує роботу студентів, дозволяє швидше засвоїти навчальний
матеріал та набути досвід міжкультурної комунікації.
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АЛГОРИТМІЧНО-ФАБУЛЬНА СТРУКТУРА ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОГО АНЕКДОТУ
Анотація.У статті на основі аналізу структури текстів англійських анекдотів обґрунтовано
системні алгоритмічні моделі розгортання їхніх сюжетів за фабульними елементами, здатні слугувати теоретико-методологічною основою для наукового вивчення будь-яких аспектів створення й
функціонування анекдотів.
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анекдоту.
Abstract. In the paper on the basis of a systemic analysis of the English anecdotes’ structure the author
substantiates two algorithmic models of the development of their plot elements which are suitable to serve a
theoretical and methodological ground for the scientific study of any aspect of anecdote creation and
functioning.
Key words: anecdote, systemic analysis, algorithmic model, story plot, anecdote structure.

Постановка проблеми. Лінгвістам добре відомо, що, характеризуючи модель будь-якого
тексту в узагальненому вигляді, її можна розглядати як певну функціональну систему, тобто як
сукупність компонентів, представлених комунікативними блоками, що вступають один з одним у синтагматичні відношення і розрізняються своїми функціями відносно один одного [8,
с. 202–203]. Вивчаючи специфіку побудови тексту анекдоту, слід ураховувати те, що він як
креативно-повчальний твір є однією з перехідних форм фольклорної творчості [15, с. 171–175],
яка за структурною послідовністю викладу сюжету може наближатися і до казки, і до загадки.
Аналіз останніх публікацій. Природним убачається, що, незважаючи на значний обсяг
публікацій з питань мовного та літературознавчого вивчення тексту анекдоту у вітчизняній і
зарубіжній лінгвістиці (див., напр., [1; 3; 4; 5; 10; 11; 12] та ін.), не існує узгодженої теорії,
яка системно визначає композиційну специфіку англомовного анекдоту, немає також єдиної думки щодо його структурних особливостей як ефективного методологічного інструментарію
міждисциплінарних узагальнень. Тому метою цієї праці є обґрунтування узагальненої моделі
структурно-фабульної побудови тексту англомовного анекдоту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що анекдот – це текст, побудований
за особливими правилами, оскільки будь-яка коротка смішна історія сама по собі не є анекдотом, хоча майже кожну кумедну історію можна розповісти як анекдот, відповідним чином
побудувавши або змінивши текст [11, с. 23]. Звідси стає зрозумілою недостатність вивчення
текстів анекдотів, представлених у різних збірниках, оскільки не кожен такий текст дійсно
можна розповісти як анекдот без відповідної модифікації [там само].
Серед інших одноепізодичних історій анекдот та жарт, які відносять до вигаданих фольклорних форм [14, с. 17−19], набули широкого вжитку в усному мовленні. Значна кількість
анекдотів є вигаданимирозповідями, подібними до казок, деякі з них мають формузагадки
або прислів’я. На відмінувід казки, форма анекдоту підпорядковує виклад подій у межах
сюжету створенню гумористичного ефекту за рахунок відхилення подій у цілком непередбачуванийбік [17, с. 125].
З цим, схоже, і пов’язано тенденцію розподілу казок у покажчиках їхніх мотивів на три
основні класи: казки про тварин, власне казки та казки-анекдоти [14, с. 17−19], а також певні
наукові міркування [3, с. 150] про анекдоти-загадки.
Відомо, що дискурсу анекдоту притаманний абсолютно антропоцентричний характер з
двома антропоцентрами: автора й персонажа. Хронотоп у його дискурсі реалізує функції художнього часу і простору та виконує характерологічну функцію. Текстові універсалії «людина», «час», «простір» як домінанти семантичного простору дискурсу анекдоту зумовлюють
його концептуальність, денотативність, емотивність [4, с. 16−17]. Специфіка анекдоту як жанру сучасного фольклору полягає в ускладненні порівняно з традиційним фольклором структури нормативних основ ціннісної моделі світу, що пов’язується [10, с. 16] з особливостями
суб’єкта оцінки – рефлективної свідомості інтелігенції. В анекдоті ця структура є тричленною: «норма / стереотип / антинорма» [там само]. Текст анекдоту накладається на певну
першооснову, що виступає як точка відліку. До неї В. Карасик відносить текстовий тип анекдоту, його зачин і завершення та динамічну модель анекдотичного розвитку дії [3, с. 150].
При цьому в анекдоті, зазвичай, поєднуються два малопоєднуваних статуси: неймовірність і
одночасно достовірність, психологічна можливість події [5, с. 10].
У наслідок самої природи анекдоту структурно-комунікативна організація його тексту
характеризується блочним принципом композиції, найбільш прийнятним для смислового
членування структури якого є виділення в ньому складних синтаксичних цілих. Це поділ на
дві частини: слова автора і пряма мова [4, с. 16–17].
За своєю сутністю анекдоти можуть бути представлені двома основними різновидами [3,
с. 150]:розповіддю пропевну подію у разі тяжіння їхньої структури до структур казки та коротким діалогом дотепного змісту у випадках наближення їхньої структури до структур за50

гадки або прислів’я. Прийнявши таке бачення за вихідний пункт моделювання анекдоту, ми
й отримуємо відповідні, наведені на рис. 1, його структурні моделі.

Рис. 1. Узагальнені схеми структурно-фабульної побудови тексту анекдоту:
а) у площині тяжіння до структури загадки; б) у площині тяжіння до структури казки.

З рисунку видно, що за аналогією обґрунтованої нами [9, с. 142–145] узагальненою умовно-формалізованою схемою тексту фольклорної загадки як ланцюжка структурно-фабульних
блоків анекдоту, актуалізованого за схемою «а», виступає така їхня алгоритмічна послідовність: тема → коментар → кода, тоді як за схемою «б» вона набуває вигляду такої послідовності: вступ → коментар → кода. Далі через аналізовані вище розбіжності у викладах змісту
так званих «анекдоту-загадки» та «анекдоту-казки» саме в нижній рівень їхніх структурних
систем і введено конкретні, пов’язані з цими розбіжностями фабульні елементи.
Під час визначення елементів нижнього ієрархічного рівня схеми «а» враховувалося наступне. У першому наближенні можна вважати, що текст анекдоту складається із заголовка і
трьох блоків: інтродуктивного, комплікативного та експлозивного [2, с. 83]. За іншим баченням, семантичні складові структури анекдоту дають змогу встановити архетип його дискурсу, що складається зі вступу, предмету, дії, прямої мови та коди (punchline) [4, с. 16–17].
Відоме також інше структурування фабульних елементів анекдоту, у межах якого виокремлюють вступ (представлення читачу / слухачу ситуації жарту); приховане виникнення
суперечностей (приховане для читача / слухача введення двозначності); пояснення суперечностей (спантеличення читача / слухача; поява фізичної напруги); зняття суперечностей (вирішення двозначності та водночас непорозуміння; зняття напруги) [18, с. 18–19]. Але, на наш
погляд, наведене членування виходить за межі абстрактно-ієрархічного поділу тексту та
пов’язане з розумінням особливостей актуалізації анекдоту з погляду когнітивних процесів,
що відбуваються у свідомості реципієнта.
Аналітичне узагальнення запропонованих вище визначень фабульних елементів анекдоту,
співвіднесене зі смисломістким насиченням досліджуваної нами множини англомовних анекдотів, що містяться у джерелах [18; 7; 13], показало доцільність скорочення номенклатури
їхніх фабульних елементів моделі рис. 1адо такого кінцевого алгоритмічного ланцюжка: референт → характеристика → дія → кода. Розглянемо особливості актуалізації зазначених
фабульних елементів на прикладі поданих нижче анекдотів.
(1) «The poets of today,» says a critic, «at least put plenty of fire into their verses.»
«The trouble with some of .them is that they do not .put enough of their verses into the fire.» [7,
с. 85].
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У цьому прикладі референтом виступає «сучасна поезія», характеристикою – «емоційність
поетичних творів», дією – «відсутність авторської саморефлексії», а кодою – «гра слів, що віддзеркалює суперечливість дій».
(2) Mother: «It is nine o’clockand you are not in bed .yet? What will father say when he comes
home?»
Henry: He’ll say: «Supper!Supper! What’s for supper?» [7, с. 86].
Для цього випадку референтом є «типові моделі сімейних стосунків», характеристикою –
«поведінкові звички батьків», дією – «стандарт поведінкової реакції батька», кодою – «неочікувана об’єктивна відповідь дитини».
(3) «Let us see whether you are smart at arithmetics, Charley! I have twenty shillings and
borrow fifty from your aunt and thirty from your dad. What does that make?»
«Debts, uncle!» [7, с. 87].
Аналогічним чином у прикладі (3) референтом слід уважати «з’ясування математичних
здібностей хлопчика», характеристикою – «математичне завдання», дією – «уявну математичну дію» та кодою – «формально-об’єктивну відповідь дитини».
Звертаючись до особливостей побудови тексту анекдотів, які за схемою «б» (рис. 1) тяжіють до структури казки, нагадаємо, що, за баченням В. Карасика, він є класичним наративом, який включає експозицію, сюжет, кульмінацію у повній або згорнутій формі [3, с. 152].
Розмірковуючи над структурою анекдоту, автори праці [11, с. 26–27] зазначають також наявність у його тексті трьохмовних шарів: метатекстовий вступ, текст від автора та моваперсонажів.При цьому звертається увага на те, що наявність «метатекстового вступу» є майже
обов’язковоюдля мовленнєвого жанруанекдоту [11, с. 27].
Проте більш розгорнутою є структурна модель гумористичного тексту, запропонована
В. Лабовим [16, с. 41], яка включає п’ять елементів: а) резюме / короткий огляд (abstract) (дає
коротке повідомлення, про що буде історія), б) орієнтування (orientation) (визначає час, місце,
дійових осіб), в) ускладнення подій (complicating events) (представляє основні події, які й формують розповідь), г) вирішення проблеми (resolution) (показує вирішення ходу подій),
е) кода, абопуант (coda, or punchline) (забезпечує місток між сюжетом і моментом його викладу (говоріння).
Не лишимо поза увагою й загальновідомі думки про те, що структурні елементи тексту
анекдоту працюють на його кульмінаційний момент, який позначають як ударну репліку, коду (punchline) чи родзинку [14, с. 17–19], пуант [5, с. 30–31] або іронічне смислоутворення [4,
с. 16], фінал анекдоту [5, с. 30], неочікувано дотепне закінчення [6, с. 47], базоване на грі
слів,чиефектошуканого очікування, комічний шок як психологічно несподіване вирішення
конфлікту [1, с. 581] тощо.
Інтегруючи сутність викладеного, ми й отримали алгоритмічну послідовність більш абстрагованого фабульного ланцюжка, уведеного на нижній ієрархічний рівень моделі «б» (див.
рис. 1): місце подій → дійові особи → розвиток дій та подій → виникнення проблеми → кода.
Прикладом розгортання анекдоту за схемою рисунку 1б може слугувати такий текст:
A talkative passenger asked a lady who was in the same compartment: «Have you any
family,.madam?»
«Yes, sir, one son,» she answered.
«Indeed! Does he smoke?» he continued to ask.
«No, sir, he hasnever touched a cigarette,» she said.
«So.much the better, madam. Tobacco is poison. Does he belong to a club?».asked the
passenger.
«He has never set foot in one,» she answered.
«Then I congratulate you. Does he come.home late at.night?» he asked a.gain.
«Never. He always goes to bed directly after dinner,» she said.
«He is a model young man, madam. How old is he?» asked the passenger.
«Ten months today,» was the answer [7, с. 94].
У поданому прикладі фабульні елементи анекдоту мають таке змістове насичення: «купе
потягу» (місце подій) → «балакучий пасажир та жінка» (дійові особи) → «питання про звички сина» (розвиток дій та подій) → «питання про вік сина» (виникнення проблеми) → «неочікувана відповідь жінки» (кода).
Висновки дослідження. Аналіз особливостей алгоритмічно-фабульного розгортання текстів анекдоту свідчить, що вони можуть бути представлені двома основними моделями:
вступ → коментар → кода (у разі наближення структури анекдоту до казки) та тема → коментар
→ кода (у випадку подібності до загадки). Викладене дозволяє також стверджувати, що в анек52

дотах, наближених за структурою до загадки, інтенсифікація когнітивно-креативного навантаження свідомості реципієнта відбувається після озвучення коди анекдоту. За другою схемою побудови анекдоту, структура тексту якого тяжіє до казки, збудження когнітивного навантаження на свідомість реципієнта виникає під час паузи, актуалізованої мовцем перед
кодою.
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ENGLISH LANGUAGE AS AN INTERCULTURAL OBSTACLE
Abstract. The article is devoted to the research of the English language as an intercultural obstacle, such
as pronunciation among ESL students. The problems of pronunciation difficulties are briefly observed.
Practical phonetic analysis reveals most difficulties in pronunciation.
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The content of education in Uzbekistan is under modernization and at the present stageof
development of society is associated withinnovation processesin the organizationof teaching foreign
languages. Foreign languages are in great demand today, as there is an urgent need to use this
knowledge in our daily life. A scientific approach to foreign language teaching has always been
followed. An intensive research work has been carried out in this field. As a result, the aims of
teaching are practical, educational and cultural. The teaching of a foreign language must first and
foremost lead students to practical mastery of it. Among foreign languages English is in great
demand today in Uzbekistan.
Uzbek students often come across specific difficulties, such as language barriers. One of the
most common and widely know is the English pronunciation. Students usually have troubles with
apprehending the differences between an English sound and a corresponding sound in their native
language. Non-native English speakers often use the pronunciation and communication style of
their native language when speaking English, resulting in the accent of their speech.
Proper English pronunciation can be a big problem for some ESL learners and more difficult for
some students than for others. A student’s native language determines, for the most part, the degree
of difficulty and the types of difficulties students will have. Students whose native language is
Chinese or Japanese have a much harder time than those whose native language is Uzbek, Russian,
Spanish, or French. But despite the differences between countries, there are certain mistakes that are
the most common among ESL students all over the world.
Pronunciation is one of the most difficult areas of teaching ESL. It can easily become a raw
area, where students who have previously been successful suddenly struggle and feel insufficient.
Students with phonetic problems tend to show, either withdrawal in class, sadness or anger, can
vary significantly in different ESL teaching locations. It will come as no surprise that ESL students
who live in English speaking environment acquire better pronunciation faster, because they are
exposed to the language. But not all ESL students have the opportunity of being in Englishspeaking environment. The degree to which they are exposed to English on a daily basis will
determine how fast they will be able to improve their pronunciation. So, students who go to
bilingual English-speaking facilities should have a better pronunciation than those who study
English only a couple of times a week. Students who donot have enough exposure to the English
language, are encouraged either by listening-watching to authentic audio-video, or communication
with native locals.Research and studies consistently shown, that ESL students with positive attitude
toward learning English learn faster. [Hale 2003,43] By the same token, students who are genuinely
open-minded and interested in improving their pronunciation often do improve it. It is truly
amazing what the right attitude can do. They may have very limited vocabulary and numerous
individual speech sound as well as inflectional and intonation issues. In addition, their needs may be
very diverse, with some students desperately needing work on intonation and sentence stress while
others need more work on just pronouncing even simple English words. Where do they even start?
Englishis not a phonetic language, so it is often hard to know how to pronounce a word by its
spelling. Pronunciation in English is based on sounds, not spelling. Some sounds in English “th” for
example donot exist in other languages. The “th” is one of the hardest consonant sounds to
pronounce, weather you are Uzbek, Russian or Chinese. Error in these areas can make it difficult to
be understood by native English speakers. The degree of the problem will vary depending on one’s
native language, awareness of English pronunciation rules, and personal differences in language
learning ability.The “th” can be pronounced in three different ways: as a “d” (/ð/) as in this, that,
these, those, they or them; as the voiceless /θ/ in three, thing, thought; or as a /t/ as in Thai or
Thames. The pronunciation of the /θ/ is especially difficult for some - students often say tree instead
of three. [Abduazizov 2005, 23]
In order to distinguish the correct pronunciation, it is very important to show the difference
between the three types of pronunciation. The difficulty in pronouncing the /θ/ has to be overcome
by a lot of correct practice, where teacher shows the students how to place their tongues between
their teeth and force air out to make the right sound.
In phonetic aspect ESL students confuse the letters “l” and the “r”.The /r/ and /l/ sounds are the
stereotypical mistake Japanese students make – they say lice instead of rice. But it is also a
difficulty that occurs in other Asian languages. The problem usually lies in the position of the
tongue. To eliminate the confusion first focus on practicing one sound – the /r/ –, then the /l/. In
both cases, show them and contrast the position of the tongue and teeth.
Sometimes beginning pronunciation classes will focus on more “discrete” points of instruction,
such as the “correct” pronunciation of the /l/ sound or the /r/ sound. Often the “suprasegmentals,”
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the pronunciation across syllables, words, and phrases, are saved until more advanced pronunciation
levels. These issues, however, should be addressed from the very beginning as they contribute
greatly to a speaker’s general intelligibility. When introducing common vocabulary and phrases,
syllables, syllable length, stressed and unstressed syllables, and connections or liaison between
words should be taught before hand or side by side. [Abduazizov 2005, 55].
A lot of confusion accurse when the “w” and the “v” are pronounced. This is a typical
pronunciation problem not only in some European nations but in Central Asia as well. Some
students have a hard time pronouncing the “w” sound. Water is pronounced as vater; west is
pronounced as vest, and so on. Students who have a hard time pronouncing the “w” have to see the
pronunciation technique, how to round their mouths into an “o” and thenunround them to produce
the right sound. Teachers also should demonstrate the “v” sound by biting their front lower lip.
Pronunciation can be further explored through the use of small hand mirror. If students have
individual mirrors, they can look into them as they articulate various speech sounds and really see
the positioning of their tongues, for example, when pronouncing thigh in contrast to tie
[Abduazizov 2005,31].
It may seem difficult to even know where to start with a beginning level ESL pronunciation class.
However, by focusing on such foundational skills as stress and intonation and speech sounds, applied to
everyday conversations, as well as incorporating some more tactile strategies, such as the use of mirrors,
students can begin developing their awareness of and skill in pronunciation in English.
As mentioned earlier, some of these mistakes are made more often by some students than others
depending on their country of origin. Taking on a beginning-level ESL class can seem
overwhelming. Once the students start to comprehend the mistakes they make often, an automatic
improvement will be seen in their speech.
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ВПЛИВ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА ЕКТРАЛІНГВІСТИЧНОГО КОНТЕКСТУ
НА ІНТЕРПРЕТАЦІЮ МОВНИХ ОДИНИЦЬ
Анотація. В статті досліджуються фактори лінгвістичного, паралінгвістичного та екстралінгвістичного контексту, які відіграють суттєву роль в інтерпретації непрямих спонукальних засобів
в процесі комунікації. Контекст розглядається, як комплекс мовних і немовних знань, які відображаються на вербальному і невербальному рівнях.
Ключові слова: непрямі спонукальні засоби, лінгвістичний контекст, паралінгвістичний контекст, екстралінгвістичний контекст, інтерпретація мовних одиниць.
Abstract. The article deals with the factors of linguistic, paralinguistic and extra linguistic context which are of
an essential significance in interpreting indirect directives in the process of communication. Context is considered as
a complex of linguistic and non- linguistic knowledge displayed on the verbal and non-verbal levels.
Key words: indirect directives, linguistic, context, paralinguistic context, extra linguistic context,
interpretation of language units.
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Мовне спілкування – явище соціальне, яке має досліджуватись у тісному зв’язку з іншими соціальними явищами, оскільки глибоко і правильно зрозуміти одиниці і категорії мови
неможливо без вивчення зав’язків мови із суспільством, культурою, свідомістю і розумовою
діяльністю людини.У процесі комунікації люди передають не тільки різну інформацію, але
також волевиявлення, почуття, емоції, впливають один на одного, домагаються взаєморозуміння.
Інколи з різних причин вони бажають приховати свої реальні комунікативні наміри і висловлюють їх у непрямій формі. В цих випадках комуніканти здійснюють одну (задуману
ними) мовленнєву дію, скориставшись іншою, наприклад, задаючи питання і тим самим ніби
очікуючи від слухача надання якоїсь інформації, вони насправді звертаються до нього з проханням, і тим самим спонукають виконати якусь дію.
У даній статті розглядаються розповідні і питальні речення, які в певних контекстуальних умовах мають ілокутивну силу спонукання до дії. Можливість виражати спонукання
неспеціалізованими засобами зазвичай пов’язана з певними показниками, такими, наприклад, як лексичне значення предиката, лексико-граматична організація речення, його граматична форма. Але однозначно розпізнати реальну комунікативну ціль у більшості випадків допомагає тільки контекст. Тому в роботі здійснюється спроба виявити фактори
широкого контексту, завдяки яким певні розповідні та питальні речення можуть бути розпізнані як спонукальні.
Цілий ряд лінгвістів приділяли увагу проблемі впливу контексту і ситуаціїї на інтерпретацію мовних одиниць. Серед найбільш відомих необхідно зазначити роботи Н.Д. Арутюнової (1990), Г.В. Колшанського (1980), Дж. Лайонза (2003), Т. ван Дейка (2008), А.Шаффа
(1963) та багатьох інших [2].
У сучасній лінгвістиці спостерігаються дві протилежні тенденції відносно впливу контексту на формування загального змісту висловлювання і його інтерпретації. Прихильники
американської школи структуралістів, захоплюючись дослідженням формальної сторони мови, окремих структур повністю нехтують контекстом. З іншого боку, згідно з бихевиористськоюконцепцією,значення лінгвістичних одиниць повністю залежить від контексту, позамовної ситуації, в якій ця одиниця бере участь. Наприклад, О.С. Ахманова визначає
лінгвістичний контекст, як лінгвістичне оточення мовної одиниці; умови,особливості вжитку
даного елемента в мовленні, а також як завершений у змістовному відношенні письмовий
уривок, що дозволяє встановити значення певної мовної одиниці. [3] А.Шафф зазначає,що
тільки у контексті речення отримують значення, конкректизують його, закріплюючи одне з
багатьох значень.[4]
На наш погляд правомірним є судження Т.В. Колшанського[5,17],згідно з яким контекст є
власністю мовної системи і формою її існування. На думку автора, контекст – це сукупність
формально фіксованих умов, за яких однозначно виявляється зміст будь-якої мовної одиниці.
Контекст є комплексом мовних і немовних знань, що отримують своє відображення на вербальному і невербальному рівнях. Як глобальне явище він складається з лінгвістичного, паралінгвістичного і екстралінгвістичного контекстів. Екстралінгвістичний контекст, в свою
чергу, ділиться на внутрішній і зовнішній. До внутрішнього екстралінгвістичного контексту
відноситься вся сума фонових знань, комунікантів, до зовнішнього – обставини, що представляють сукупність об’єктивних умов здійснення комунікацій.
Аналіз непрямих спонукальних засобів вимагає сукупного вивчення інтра- і екстралінгвістичних умов контексту, які впливають наформування загального смислу висловлювання та
їх комунікативно адекватну інтерпретацію.
І. Лінгвістичний контекст
У тексті речення може сприйматися як спонукальне завдяки впливу на нього лексичного
значення попередніх та наступних мовних одиниць, зокрема, пеформативних дієслів мовного
спонукання: to order, to command, to direct, to demand, to urge, to request, to induce, to beg, to
beseech, to implore, to plead, to entreat, to instruct, to forbid, to restrain, to prohibit, to appeal, to
bid, to ask, to suggest і. т. д.
(1.1) “If you will return in a quarter hour”, he almost implored”. (A. Huxley). Cf.: If you will
return in a quarter hour
Return in a quarter hour.
Фактичний зміст навколишнього тексту та наявність прямих спонукальних форм в тому ж
мовному відрізку також впливають на однозначну інтерпретацію непрямого спонукального
засобу.
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(1.2) “ No, no, don’t go. I’d much rather you stayed” ( A.Christie ). Cf.: I’d much rather you
stayed.StayDon’t go.
Присутність “please” у структурі розповідного або питального речення також свідчить
про наявність в ньому спонукання.
(1.3) “Will you please bring me another glass of water?” ( V. Worsdall ) Cf.: Will you bring
me another glass of water Bring me another glass of water.Питальні і розповідні речення, що
вживаються в якості спонукальних, зазвичай мають інтонацію спонукального речення. Таким
чином, у розмові виявити непряме спонукальне висловлювання можна завдяки характерній
спонукальній інтонації. В письмовому варіанті така інтонація іноді виражена знаком пунктуації: крапкою, комою або знаком оклику, замість знака питання, якщо питальне речення вживається у функції спонукання.
(1.4) “Why don’t you look where you’re going !” (J Galsworthy) Cf.: Why don’t you look
where you’re going .
Look where you’re going.
Частіше за все така заміна знака пунктуаціїможлива у випадку категоричного спонукання,
яке виражене непрямим засобом.
II Паралінгвістичний контекст.
Оскільки мовне спілкування відбувається в конкретному природньому середовищі, паралінгвістичний контекст відіграє суттєву роль в інтерпретації мовних одиниць, які отримують
своє однозначне тлумачення тільки враховуючи фізичну характеристику комунікантів,властивості голосової модуляції,кинесику, міміку, предметне оточення і інше, що утворює паралінгвістичний контекст[6].Розрізняють паралінгвістичні явища, існування яких неможливе без мови (голосність, ритм, швидкість мовлення); паралінгвістичні елементи, які
хоча і можуть бути відірвані від висловлювання, але поза ним не мають значення, такі як,
наприклад, кивок головою; і паралінгвістичні елементи, які можуть існувати незалежно від
мови, зберігаючи своє значення (крик, плач, посмішка) [7,75].
Якщо інформація,що сигналізується невербально, протирічить інформації, яка передається вербальним компонентом, то зрештою ілокутивна сила висловлювання визначається за
невербальним компонентом.
(II.1) “And you might ask other guest to step in here for a minute”. “Your wish is my
command”. Her mouth twisted sardonically ( C.Brown).
Відповідна реакція адресата мовного характеру “Your wish is my command” вказує на те,
що висловлювання “And you might ask other guest to step in here for a minute” ніби є спонукальним, однак подальший опис виразу обличчя слухача свідчить про те, що в дійсності висловлювання не має сили спонукання. Таким чином, інформація, що передана мімікою визначає
кінцеву інтерпретацію висловлювання не як спонукального, а як бажального.
III. Екстралінгвістичний контекст
На інтерпретацію непрямого спонукального речення значно виливають умови як зовнішнього, так і внутрішнього екстралінгвістичного контекста. Визначальним фактором при вирішенні задачі на одназначне розуміння розповідного і питального речення як спонукального
є конкретна ситуація спілкування та такі незалежні соціальні змінні як стать,клас, етнічна
належність,вік або ідентичність, соціальний статус комунікантів [8].
1. Соціальний статус конікантів суттєво впливає на інтерпретацію непрямого спонукального засобу. Просте побажання, порада, пропозиція людини вищої з статусом може передбачати наказ, веління, розпорядження.
( III. 1) [ Начальник підлеглому ] “I want you to check two phone numbers and give me all the
calls they got and allthe calls they made for the last three months ( M. Puzo ). Cf . I order you to
check two phone numbers and give me all the calls they got and all the calls they made for the last
three monthy, I am your superior.
2. Родинні відносини комунікантів є одним з параметрів зовнішнього екстралінгвістичного контексту, що впливає на тлумачення розповідних і питальних речень як спонукальних.
Мовний матеріал свідчить про те, що в умовах нерівного відношення комунікантів, за яких
адресант є старшим і більш впливовим членом родини, сама форма висловлювання не має
остаточного значення.Будь-який вислів “старшого” в цьому випадку може бути спонуканням
для “молодшого” виконати зазначену дію.
У таких ситуаціях можуть вживатись інтенціонально імпліцитні спонукальні речення.
(III.2.1) [ Мати дитині ] “ Are you spilling food ? ” Cf.: Don’t spill food, I am your mother.
У деяких культурах положення чоловіка, як голови родини визначає його вищий статус
по відношенню не тільки до дітей, але і до дружини. Тому порада або побажання чоловіка
сприймається дружиною як категоричне спонукання.
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( III.2.2 ) [Чоловік дружині] “My idea is that a woman oughtn’tto stuff her head with
books.You’d be much better out in the open air or doing something useful” ( S.Maugham ). Cf.:
Don’t read books. Stay in the open air and do something useful.
3. Вік комунікантів також відіграє роль у тлумаченні непрямого засобу як спонукального.
Натяк, пропозиція, порада дорослого зазвичай сприймається дитиною в більшості культур як
наказ або прохання.
(III. 3) [ Жінка дитині ]“ I think you’d better go in. And do what nurse tells you to do “
(T. McKnight , J.Devine). Cf.: I order you to go in and do what nurse tells you.
4. Рольові відносини комунікантів суттєво впливають на інтерпретацію речень. Одне і
теж саме питальне або розповідне речення може виражати різні інтенції залежно від соціальних ролей учасників спілкування. Зміна ролей може істотно змінювати структуру соціальної
ситуації і впливати на інтерпретацію мовних одиниць.
(III.4.1) [Лікар пацієнту] “I’m a doctor. Will you put your head back?” (A. Nailey ) Cf.: I ask
you to put your head back.
(III.4.2 ) [Шериф водію] “We’d better take a look at your driving license. There’s been a big
robbery at Jebson City ( R. Shout ) Cf.: I order you to give me you driving license.
Фонові знання комунікантів, що відносяться до факторів внутрішнього екстралінгвістичного контексту, також дозволяють однозначно розпізнавати непрямі спонукальні засоби. Для
англійської мови взагалі характерно широке використання різних непрямих форм. Що
пов’язано із самою культурою спілкування англійців, які схильні уникати категоричності у
процесі спілкування. Для англійських мовних формул у більшій мірі характерна асиметрія
семантичного і прагмантичного аспектів значень. Англійці використовують цілу систему комунікативних стратегій, які направлені на мінімізацію комунікативного тиску і надають перевагу непрямому, завуальованому вираженню спонукання. Ця тенденція простежується в
усіх спонукальних мовних актах, включаючи ті, які передбачають дію на користь адресата, а
також дію, обов’язкову для виконання [9].
Саме тому непрямі спонукальні засоби стали своєрідними мовними формулами, а їх використання – одне з правил англійського мовного етикету. Знання таких формул дозволяє
комунікантам однозначно сприймати непрямі спонукальні речення в конкретних мовних ситуаціях.
Результат дослідження свідчить про те, що непрямі спонукальні засоби можуть бути однозначно інтерпретовані виключно зважаючи на всі умови лінгвістичного, паралінгвістичного та екстралінгвістичного контексту. На розпізнавання неспеціалізованих засобів як спонукальних впливають: лексичне значення мовних одиниць, які знаходяться в реченні, або в
оточуючому тексті; інтонація, яка сигналізується у письмовому варіанті зміною знаку пунктуації; такими параметрами соціальної ситуації як соціальний статус, вік, родинні, рольові
відносини, етнічна належність комунікантів; фонові знання, що базуються на розумінні культурних особливостей комунікантів, індивідуальному і соціальному досвіді партнерів по спілкуванню.
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КУЛЬТУРОМОВНА СТРАТЕГІЯ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. У статті розглянуті питання важливості культуромовної підготовки,оскільки вміння самостійно творити мовну стратегію, уміння креативно, творчо мислити забезпечить майбутньому фахівцю конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.
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Abstract. The article covers the problems of importance of cultural language training since the ability to
create language strategy on one’s own, to have creative thinking will guarantee competitiveness to a future
professional in the modern labour market.
Keywords: cultural and language strategy, language competence, lexical and stylistic deviations, word
formation rules, morphological rules, syntactic rules, linguistic means.

Політичні, економічні, соціальні трансформації, що відбуваються в Україні, здійснюють
суттєвий вплив на розвиток системи вищої освіти. Соціально-економічна ситуація, що зумовлена радикальним реформуванням усіх сфер життя суспільства, вимагає від навчальних закладів вирішення низки питань, серед яких формування індивідуальної мовної компетентності є найважливішим, оскільки вміння самостійно творити мовну стратегію, вміння
креативно, творчо мислити забезпечить майбутньому фахівцю конкурентоспроможність на
сучасному ринку праці.
Зважаючи на сучасні вимоги до фахівців, вищі навчальні заклади корегують на цій основі
свої програми, удосконалюють їх. Така діяльність набуває особливого значення в умовах переорієнтації української вищої школи на багаторівневу систему підготовки конкурентоспроможних фахівців і запровадження освітніх стандартів.
Сучасна освічена людина не може обмежитись тільки вузькопрофесійними знаннями.
Опанування їхнім лінгвістичним інструментарієм є нагальною необхідністю в різних соціально-політичних сферах, у сфері економіки тощо.
Культура мови, уміння активно використовувати як засіб спілкування сучасну літературну мову з усіма багатими можливостями мовностильового розшарування, з притаманними їй
нормами є невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої людини. Добре знання мови,
володіння її літературним стандартом є запорукою ефективності будь-якої фахової комунікації, зокрема й економічної.
Мовні дисципліни спрямовані на вивчення тенденцій та напрямів нормування, кодифікації норм літературної мови, встановлення критеріїв нормативності, пропагування зразків досконалої мови, на поширення лінгвістичних знань серед носіїв мови. Водночас лінгвістичні
знання нерозривно пов’язані з культурою, менталітетом, традиціями народу. Тому лінгвокультурологічний підхід до вивчення мовних дисциплін набуває особливої актуальності. Питання безпосередньої взаємодії мови й культурно-духовних цінностей, їх відтворення в національно орієнтованих формах, забезпечення вербального «супроводу» культурного поступу
є надзвичайно важливими для формування мовної та фахової компетенції. Психологічне підґрунтя, окреслене національним характером, ментальною базою мовного стереотипу, є одним зі складників мовної компетенції. Прагнення говорити рідною мовою йде від національно-культурного самовизначення, від усвідомлення вживання саме тих лексико-граматичних
форм, які найприродніше відтворюють дух української нації. Національна мова та культура
стають невід’ємними складниками формування особистості.
Особливу увагу необхідно приділяти розширенню лексичного запасу, адже розвиток
мови, хоча й відбувається за своїми особливими законами, все ж тісно пов’язаний зі змінами в житті суспільства. Словниковий склад швидше, ніж інші компоненти мови (фонетика,
граматика), реагує на ці трансформації.Він є найбільш рухливим. Нормативний словник
студента-економіста на сьогодні складається здебільшого з термінів, інтернаціональних
слів, що є цілком закономірним в умовах глобалізованого суспільства. Саме у фінансовій
науковій термінології відбулися суттєві зміни у зв’язку з колосальними зрушеннями в галу59

зі політики, економіки, з активним використанням інтернет-технологій, сфера наукової,
технічної лексики значно розширюється. Дедалі активніше без перекладу використовують
такі слова, як коносамент, демпінг, факторинг, пабліситі, дефолт, джобер, скальпер,
трейдер, прокурист, сейлзмен, ейчар, рекрутер, коучер, медіабайєр та ін. «Збагачення мови новими словами – одна з важливих рис її розвитку, і в цьому напрямку справді йде розвиток літературних мов» [1]. Відбувається термінологізація літературної мови: до неї входять не окремі лексеми, а цілі групи термінів. У добу становлення нової держави, яка
характеризується небувалим піднесенням політичної й національної самосвідомості, пожвавлюються давні і виникають нові зв’язки між нашою та іншими країнами. Сучасна
українська мова невпинно поповнюється запозиченнями з різних мов. Але не варто забувати настанови Івана Франка, який заперечував як невмотивоване запозичення іншомовних
слів, так і діаметрально протилежне явище вузьконаціонального пуризму, вважаючи, що
для всіх термінів (як власне українських, так і запозичених) необхідним є «приноровлення
їх до духу і звукових правил рідної мови». Адже «сила мови полягає в тому, що вона, запозичуючи чужі слова, адаптує їх і використовує як власні, пристосовуючи до своїх мовних
норм» [5]. За таких умов іншомовні слова будуть збагачувати мову, запозичення посядуть
належне місце в національному лексичному фонді.
Під час вивчення культуромовних дисциплін в економічних навчальних закладах варто
скористатися сучасною економічною науковою та науково-популярною літературою, яка дає
невичерпний матеріал для кращого оволодіння майбутнім фахом. Студентам можна запропонувати такі газети та журнали, як «Бізнес», «Галицькі контракти», «Капітал», «Персонал»
тощо. Науково-популярна література, преса активно сприяють демократизації лексики іншомовного походження, вживання якої цілком виправдане в умовах сьогодення. І якщо запозичення, які є дублетами до українських слів (брокер, офіс-менеджер, модератор), що можуть
вживатися у будь-якому контексті, не збагачують мову, збіднюють її, інколи навіть псують
стиль викладу, звучать анекдотично («презентація церкви»), то терміни, інтернаціональні
слова, які вживаються одночасно в багатьох мовах з одним і тим же значенням, - це важливий чинник прогресу, порозуміння між людьми.
Такі важливі питання мовної культури, як чистота мови, межі вживання в ній запозичень,
ступінь засвоєння й поширення цих слів, повинні обов’язково враховуватись під час вивчення мовних дисциплін, які мають посісти належне місце в навчальних закладах.
До найбільш типових лексико-стилістичних девіацій, що спостерігаються у мові фахівців
економічної галузі, належать труднощі при розрізненні паронімів, типові випадки неточного
слововживання, правильний вибір лексеми із синонімічної пари чи ряду, складні випадки
українсько-російського перекладу, що часто призводить до невмотивованого калькування та
забруднення мови росіянізмами.
Однією з найпоширеніших девіацій у фаховій мові працівників економічної галузі є нерозрізнення слів, утворених від спільного кореня за допомогою різних словотвірних формант. Як правило, вони відрізняються семантичним відтінком або й лексичним значенням
(наприклад, позначення об’єкта / суб’єкта, на який скерована певна дія). Йдеться, зокрема,
про труднощі під час вибору одного з членів паронімічної пари на зразок індосант – індосат, жирант – жират, ліквідант – ліквідат, що є переконливим свідченням активізації у
сучасній галузевій термінологічній практиці словотвірної моделі «корінь + суфікси –
ант/ат».
Словом індосант фахівці банківсько-економічної сфери називають особу, яка робить передатний напис на чеках, векселях та інших цінних паперах. Натомість індосат – особа, на
ім’я якої переводять чек, вексель та інші цінні папери. Тобто перший є активним суб’єктом
дії, другий – фактично пасивним її об’єктом. За цією ж словотвірною та семантичною моделлю розрізняємо іншу пару банківсько-економічних термінів-паронімів: ліквідант – ліквідат.
Перше слово у фаховій мові вживається із значенням «кредитор», який пред’являє права до
підприємства-боржника у випадку його ліквідації. Натомість ліквідат – це боржник, до якого
кредитор пред’являє фінансові вимоги у випадку його ліквідації.
В умовах білінгвізму варто звернути особливу увагу на вживання не тільки росіянізмів, а
й кальок (завідуючий – завідувач,оточуюче середовище – довкілля, вступаючий – вступник,
компенсуючий – компенсувальний, диференціюючий –диференціювальний). Такі порушення
лексичних та словотвірних норм є досить поширеними.
Особливу увагу слід звернути на випадки прихованих мовних порушень, зокрема плеоназми: сервісне обслуговування– сервіс, потенційна можливість –можливість, вільна вакансія
–вакансія, промислова індустрія –індустрія, найбільш оптимальний –оптимальний.
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Порушення лексичної норми, як і відхилення від інших норм, може стати суттєвою перешкодою для реалізації комунікативної ситуації в економічній галузі. Адже культура мови –
це не тільки філологічна, а й передусім соціальна проблема, оскільки вона в той чи той спосіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації в сучасному світі.
Підкреслюючи значення мовно-літературних норм для суспільства, М. Жовтобрюх визначає, що носій високої культури ніколи не дозволить собі псувати мову, порушувати її
внутрішні закони. Адже кожному відомо, що скалічена, зіпсована мова не підносить людину,
а, навпаки, принижує її, примітизує мислення, заважає їй зростати інтелектуально [3]. Прагматичний вибір мовної норми пов’язаний із досягненням комунікативної мети – порозумінням. Як підкреслював французький учений А. Мартіне, «мова кожної окремої людини швидко стала б незрозумілою для інших, якби не здійснювався безперервний соціальний вплив,
спрямований на збереження певних умовностей, якби не існувало тієї постійної регламентації, що пов’язана з необхідністю взаєморозуміння. Регламентація діє як у граматиці, фонології, так і лексиці» [4].
Висока культура мови є важливим атрибутом цивілізованого суспільства. «В теперішніх
часах, коли не стало старих універсальних культурних мов, і кожна народність на своїй мові
старається розвинути культурну роботу, потрібну для задоволення своїх культурних потреб, і
на своїй мові мати весь культурний запас, потрібний для життя й розвою суспільності, – ця
культура мови стає питанням життя і смерті, «бути чи не бути» національного існування», – ці
слова Михайла Грушевського залишаються і сьогодні цілком слушними й актуальними [2].
Література
1. Булаховський Л. А. Виникнення і розвиток літературних мов // Булаховський Л. А. Вибрані
праці в 5-ти томах. – К.: Наук. думка, 1975. – Т. 1. – С. 446.
2. Грушевський М. Справа українських катедр і наші наукові потреби // Літературно-науковий вісник. – 1907 (січень – март). – Т. ХХХVII. – С. 216.
3. Жовтобрюх М. А. Слово мовлене. – К., 1969. – С. 45.
4. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. – М., 1960. – С. 12–13.
5. Франко І., Т.29. – С. 72.

61

åéÇçÖ åéÑÖãûÇÄççü åßÜäìãúíìêçé∫ äéåìçßäÄñß∫
Ç ìåéÇÄï ÉãéÅÄãßáÄñß∫
Aртеменко А.І.,
старший викладач кафедри іноземних мов
факультету маркетингу
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

МОВНА МОДЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. Стаття розглядає мовну модель англійського діалогічного мовлення в період глобалізації. Зазначається, що важливим на сучасному етапі планетарного розвитку суспільства є прагматичне мовлення, де важливу роль у спілкуванні відіграють перепитування, які дуже часто вживаються в діалогічному дискурсі, переслідуючи різні інтенції.
Ключові слова: перепитування,прагматичне мовлення,діалогічне мовлення,інтенція.
Abstract. The article considers the language model of English discourse in the period of globalization.It
is noticed that the pragmatic speech is important at the present stage of the development of the Society
where the echo questions play the important role in communication which is used in the dialogue discourse
following different intentions.
Key words: echo questions, pragmatic speech, dialogue speech, intention.

У період глобалізації важливим є процес спілкування, який дає можливість людству вирішувати важливі міжнародні проблеми, які стосуються практично кожної країни. Зазначимо, що глобалізація являє собою об’єктивний процес розмивання кордонів у всіх сферах
життя суспільств.
Одним із проявів глобальних процесів є міжнародна мова, якою є англійська мова. Глобалізація впливає на різні життєві сфери, зокрема, на культурні процеси. Глобальна взаємозалежність є об’єктивною реальністю, оскільки обмін інформацією відбувається в різних напрямках. Тому важливою є прагматична модель англійського діалогічного мовлення.
Безперечним фактором створення прагматичної моделі є глобалізаційні впливи на міжкультурні процеси глобалізації. Ця проблема була актуальною не лише в минулому, але залишається актуальною і сьогодні. Такі науковці, як Почепцов О. [2], Гедз С.[3], Вундерліх Д.
[11], Гінзбург Дж. [6], Болінжер Д. [5], Нох Е. [9], Артстейн Р. [4], Івата С.[7], Янда, Річард Д.
[8], Собін Н. [10], зробили значний внесок у дослідження проблем перепитувань, які є важливим лінгвістичним елементом прагматичної моделі мовлення.
Серед висловлювань у діалогічному мовленні часто зустрічаються перепитування, які
становлять формально виражений запит інформації. Типологія перепитувань, яка запропонована різними лінгвістами, базується на різних принципах, де розрізняють перепитування за
ознакою заданих альтернатив, за ознакою відповідності та очікування мовця, за ознакою реалізованої інтенції, за ознакою використання у ролі репліки-стимулу та репліки-реакції, за
структурними властивостями.
Мовленнєвий акт перепитувань може відноситись до директивного іллокутивного типу
висловлення, і обґрунтування цьому знаходиться в спільності їх семантичної структури,
оскільки ставлячи запитання, мовець спонукає слухача певним чином прореагувати на нього.
Зазначимо, що загальне перепитування, яке являє собою непрямий мовленнєвий акт прохання чи переслідує іншу інтенцію, вимагає від адресата відповідної дії, а не словесної реакції.
Правильне розуміння інтенції перепитувань може бути частковим, адже запит інформації
й наступне заповнення інформаційної лакуни є лише вихідна мета запиту. Крім вихідної, перепитування мають і кінцеву інтенцію запиту, яка зводиться до завершення того чи іншого
акту.
Іллокутивний потенціал перепитування починає реалізовуватись лише у випадку відсутності умов успішної питальної ситуації, у процесі вживання перепитувань у непрямих актах, тобто у випадку їх використання не за прямим призначенням., а в другорядній функції. У непрямих мовленнєвих актах пряме значення нейтралізується повністю, витісняючись непрямим.
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Уживання перепитувань для вираження непитальних значень здійснюється за рахунок
приховування питального значення, оскільки перепитування можуть використовуватися для
широкого діапазону комунікативних функцій. Перепитування з непрямим значенням може
бути подвійного характеру:1) конвенційного або 2) неконвеційного. Конвенційність у мовленні є відносною й характеризується певною мобільністю. У зв’язку із цим особлива увага
приділяється вивченню перепитувань з урахуванням ситуації, у якій уживається те чи інше
перепитування. Перепитування у непрямих значеннях досліджуються залежно від рольових
стосунків між комунікантами та від їх особистісних характеристик. Крім того, перепитування в непрямих значеннях переслідують інтенцію впливу на адресата, зокрема на його активну поведінку. Уплив на активну поведінку досліджується у межах ситуацій комунікативної
співпраці та конфліктних ситуацій. Тому в умовах ситуацій комунікативної співпраці адресант впливає на поведінку адресата через мовленнєві акти, де перепитування вживаються з
різною інтенцією. Адресант як ввічлива особистість не завжди використовує перепитування
з метою домогтись від адресата виконання певної дії. Для того щоб домогтись виконання
бажаної дії, або ж навпаки, перешкодити виконанню небажаної дії, адресант може застосовувати метод впливу на емоційний стан адресата через використання перепитувань. В умовах
конфліктної ситуації мовець звертається до непрямих мовленнєвих актів із вживанням непрямих перепитувань [3]. Отже, перепитування досить часто вживаються в непрямому значенні і допомагають вирішити конфліктну ситуацію, тобто уникнути сварки з відповідним
мовцем і небажанням далі продовжувати розмову, яка завершитися негативно, дає можливість адресату подумати над питанням і його змістом.
Перепитування мають цілісний зміст . Зміст перепитувань трактується як результат взаємодії з системним значенням мовних одиниць і з комунікативною характеристикою діалогічного мовлення. Імпліцитний зміст перепитувань створюється як при його формуванні, так і
при сприйнятті. Перепитування вживаються в основному в діалогічному мовленні непрямого
змісту. Зміст перепитувань в діалогічному мовленні включає не лише те, що вкладено в нього мовцем, але й те, що сприймається слухачем. Зміст мовця і слухача може не збігатися, що
створює підстави для непорозуміння [1]. Перепитам у діалогічному мовленні властива діалогічна модальність, яка характеризується як різновид суб’єктивної модальності і становить
відношення комунікантів до реальної чи нереальної дійсності. Мінімальний контекст, який
передує діалогу, допомагає глибше зрозуміти їх прагматичний зміст. У наступному контексті
“Without returning the wish, Carton rose too with something of a threat of defiance in his manner
and said”, що передує діалогічному мовленню: - I think you have been drinking, Mr.Carton.
-Think ? You know I have been drinking. – Since I must say so, know it (Dickens: 102) – перепитування think ? вжито з метою підтвердження інформації, яка відома обом співрозмовникам.
Перепити можуть мати також ситуативний або емотивний характер, адже їх вживання
зумовлено відповідною ситуацією, яка виникає між комунікантами діалогічного мовлення,
передає внутрішній стан мовця.
У наступному діалогічному мовленні: Eileen.You’going home? Murray. Home ? No. But I’m
going to see my sisters – just to say hello. (O’Neil: 299- 300) –перепитування hello? уточнює і
заперечує інформацію попереднього співрозмовника.
Зазначимо, що перепитування – це відповідна репліка діалогу, яка вживається з відповідною інтенцією. У наступному діалозі: – Mother thought I need a rest, when I get back we’ll
probably either sign up – with First National or keep on with Famous. – Who’s we?
(Fitzgerald:53) – перепитування who’s we? – це друга репліка діалогу, яка вживається з метою
уточнення інформації, де один співрозмовник хоче уточнити, хто конкретно буде виконувати
дію.
Перепитування доцільно розглядати в трьохчленних діалогічних єдностях, що дає можливість глибше їх аналізувати. Наступна діалогічна єдність: – Turk. Yes, he does. If you ask me,
he’s jealous. – Marie. Jealous? – Turk.I’ve always thought he had a crash on you(Inge:268) –
складається із трьох реплік. Друга репліка містить перепитування jealous ? Аналізуючи першу репліку діалогу, ми бачимо, що перепитування повторює лише одне слово попередньої
репліки, і перепитування має прагматичний характер, тобто не просто повторює попереднє
слово, а вживається з метою вираження внутрішніх почуттів мовця, тобто виражає здивування, третя репліка цього діалогу містить додаткову інформацію стосовно другої репліки.
Перепитування , які зустрічаються в трьохчленній діалогічній єдності, можуть виражати
страх. У наступному діалозі: – Berenice. Why, Candy, everybody has to die. – John Henry. Everybody? Are you going to die, Frankie? – Frankie. I doubt it. I honestly don’t think I’ll ever
die(Cullers:191) – перепитування everybody? виражає страх перед смертю. Джон Генрі не хо63

че помирати, і тому він не може погодитися з тим, що кожен повинен померти, і боїться
цього.
Перепитування можуть виражати хвилювання. У наступному діалогічному мовленні: –
Benny.When Ma tells him the lies about us –Emma (excitedly). What lies? – Benny. Iam goin’ to
repeat them (O’Neil:237-238) – перепитування what lies? виражає хвилювання з приводу інформації Бенні.
Перепитування можуть виражати і біль. Наступне перепитування: anather portrait?, яке
вживається в наступному діалогічному мовленні: –Nick.(Suddenly) How are you going to let me
do another portrait of you? – Constance (laughs). Another portrait? No,no,indeed.I want to remembe myself as I was in the picture upstairs. – Nick. Go and get it for me. I want to look at it with
you (Hellman: 217) – виражає внутрішній біль співрозмовниці, незважаючи на те, що вона
сміється.
Отже, перепитування як різновид питального речення можуть виражати різні непрямі
значення, тобто виражати різні внутрішні почуття мовця, що допомагає співрозмовникам
глибше розуміти одне одного, переслідуючи певну комунікативну мету, що і є важливим
елементом мовної моделі англійського діалогічного мовлення, їх прагматичний зміст відіграє
важливу роль у комунікації в період глобалізації.
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TRANSLATING CULTURE: ENGLISH/UKRAINIAN CONTEXT
Анотація. У статті розглядаються взаємопов’язані універсалії мова та культура крізь призму
перекладу. Особлива увага приділяється міжкультурній природі перекладу та його прагматичній
спрямованості, зокрема ролі культурних імплікацій у теорії та практиці перекладу на матеріалі англійської та української мов.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, культурні імплікації, переклад, англо-українські
паралелі.
Abstract. The interdependent universals of language and culture via the prism of translation have been
considered in the paper. A special emphasis has been laid on the intercultural nature of translation as well
as the role of cultural implications in theory and practice of translation as based on English and Ukrainian
parallels.
Key words: intercultural communication, cultural implications, translation, English/Ukrainian parallels.
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From a sound research perspective translation studies are to be integrated with cultural studies
of both source and target languages [7; 8; 10]. Translation must be regarded as a response to a
problem of communication between two language-bound cultural entities. F. Fuller, the translator,
claimed that translation implies the capacity to enter into the mind, the world, and the culture of the
speakers or writers and express their thought in a manner that is not only parallel to the original, but
also acceptable to the target language [2]. Thus, the cultural dimension is crucial for adequate
translation/interpreting. The prerequisites of efficient translation training/education are students’
general linguistic skills, the study of British and American culture, background knowledge and their
ability to engage in intercultural communication.
Teaching translation in combination with foreign culture is more effective in motivating
students and improving their communicative skills than the conventional method. Interesting and
stimulating materials guide the students to a better understanding of various aspects of translation
theory and effective techniques of intercultural communication. Bringing cultural patterns of
American and British life into the classroom motivate students and provide real materials of current
interest. The lack of cultural awareness may be a source of an inadequate, non-idiomatic translation
product. A world view and cultural awareness are inherent components of effective translation
practice.
Culture cannot be learnt out of context. Cultural differences are examined through the
translation of texts from American/British as well as Ukrainian authentic materials in a variety of
topics (society, politics, education, sport, business, law, entertainment etc). Selection of vocabulary,
structures, and cultural patterns is of the utmost importance in the process of translation. A case
study format based on actual events involving real people in the Anglophone world proved its
efficacy encouraging creative thinking [1].
Cultural Implications of Translation
When we communicate with people from other cultures we often are confronted with languages,
rules, and norms different from our own. Confronting these differences can be a source of insight
into the rules and norms of our own culture, as well as being a source of frustration [3]. The
translation process as communication with strangers, i.e. people from other culture, presents the
challenge of having to understand their cultural backgrounds and their communicative patterns.
The definition of culture
The question of what happens when a text is imported from one cultural context to another is
essential to the theory and practice of translation and reflects the balance between the wish to be
faithful to the original text and the wish to fit into the new cultural context of the target language.
Culture is a notoriously difficult term to define. Culture is regarded as a programmed pattern of
behavior, both individual and collective. Culture, in a broad sense, is viewed as a process, a way of
perceiving, interpreting, feeling, and being in the world. E.Hall, a leading American anthropologist,
defines culture as the way of a people, the sum of their learned behavior patterns, attitudes and
material things [4]. More specifically concerned with language and translation, Newmark P. defines
culture as the way of life and its manifestations [7]. It is central for intercultural education that
cultural issues of values, beliefs and attitudes are the most difficult to teach. Kramsch C. strongly
criticized a conventional, tourist’s, approach to learning culture in a foreign classroom: «Culture is
commonly seen as making the study of a foreign language more attractive and as providing a
welcome relief from grammar and vocabulary exercises. Learning about a foreign culture is not
expected to require any intellectual effort since it is generally conceived only as the tourist’s view
of the foreign ways of life» [5:122]. Translating interculturally is a great intellectual effort.
Experts in intercultural communication argue that many aspects of western culture, especially
western patterns of discourse, are carried within English (Scollon, 2001). Language and culture
interdependence
Wierzbicka A., in her book Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals
argues, that we are different people not only because we speak different languages, but we think
differently, feel differently and relate to other people differently [10].
Discussing the problems of correspondence in translation, Nida E. confers equal importance to
both linguistic and cultural differences between the source and the target languages and concludes
that differences between cultures may cause more severe complications for a translator that do
differences in language structure. Translation, involving the transposition of thoughts expressed in
one language by one social group into the appropriate expression of another group, entails a process
of cultural de-coding, re-coding and en-coding [8].
A renowned expert in the field of language and culture studies Claire Kramsch emphasized in
her paper Proficiency Plus: Next Step the essential role and place of cultural expertise in effective
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intercultural communication [6]. She provides an example of an American female student
improving her German on the Au-Pair Program in Germany. After a year of living in the country
she was frustrated to learn that there is just one polite formula to be used where Americans have
three – Excuse me / I’m sorry/ Pardon?(I beg your pardon). This paradigm of politeness may cause
difficulty for Ukrainian speakers as well.
Manifestations of cultural nuances and ways of their translation
One of the challenges that the translator faces is how to manifest the cultural nuances of the SL.
It is essential to focus on the usage and cultural context in the translation process. Although an
equivalent of the word may exist in another language, it may lack the cultural connotations
associated with it, e.g.: car pool, red curb, brown paper lunch, to take a red eye etc. Faithful
translation pertains the idiom of both SL and TL as a specific character, a form of expression
peculiar to these languages. A word is more than what is found in a dictionary, and it contains a
series of semantic levels dictated by the cultural context.
The most difficult problem is when you encounter something in one language that does not exist
in the other. Financial instruments, legal procedures, government and business structures, and so on
vary from nation to nation and culture to culture.
Case study: Miranda Rights
Translation is an integral algorithm of equivalence, idiomaticity and culture which is maintained
by the sound balance of the deep and surface structure. When ignored, it can lead to
misunderstanding and failure of communication. In a dubbed Ukrainian version of the American
movie Sex and the City, one of the main characters, whose name was Miranda, asked her friend who
had been interrogated at the police station whether they had read Miranda rights to her yet. Wordfor-word Ukrainian translation (слова Міранди) distorted the sense which resulted in
miscommunication. The idiomatic American expression to inform/read/tell Miranda rights is a
technical legal term and is to be translated in to Ukrainian as зачитати затриманому його/її
права.
The interpreter was not aware of the cultural implication of this expression. Culture note will
make up for this gap: In the US the legal rights that a person being arrested by the police must be
told about. These include the right to remain silent and the right to get advice from a lawyer. These
rights were established by the Miranda decision in the US Supreme Court in 1966, in the case of
Miranda vs Arizona.
Cultural patterns of translation
In the sentences given below, an intercultural expertise is a prerequisite for adequate
translation:
While the Yellow Pages are useful, people rely most heavily on staff, friends, and other people. –
Yellow Pages – телефонний довідник (а не жовта преса).
He was a male Caucasian. A large man. About six foot two – це був білий чоловік, Кремезний. Зростом приблизно 188см. The Imperial System of Measurement is employed in the USA
and the UK unlike the Metric system of Measurement used in Ukraine and the majority of European
countries.
The office was an enormous corner suite overlooking the city – a corner office is a sign of
success and status in American business world – Це був величезний кутовий офіс із краєвидом
на місто як ознака статусу та престижу.
3 Br/2Ba, nucpts, lndry, prkg, utilspd – типове американське оголошення про oренду квартири, у якому зазначено, що у помешканні 3 спальні, 2 ванні кімнати, нове килимове покриття на підлозі, паркінг та всі комунальні послуги включено.
He was an Ivy League student – Він був студентом одного з найпрестижніших університетів на східному узбережжі США. (Cultural note: the Ivy League is a group of old and very
respected universities in the eastern part of the US, consisting of Brown University, Columbia
University, Yale, Harvard, Princeton, Cornell, the University of Pennsylvania, and Dartmouth).
The above analysis of theoretical and empirical data proves that the multidimensional and
multilayered nature of translation is a decision making process. Translation may be regarded as the
«fifth skill» in addition to the four basic communicative skills (listening, reading writing and
speaking). A translator/interpreter is considered a mediator between languages and cultures.
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РОЛЬ РОЗМОВНОГО КЛУБУ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ
ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті розглядається роль розмовного клубу у підготовці студентів до участі в
міжкультурному спілкуванні в умовах глобалізації. Розглянуто культурні відмінності країн світу та
важливість підготовки фахівців з навичками міжкультурного спілкування.
Ключові слова: міжкультурне спілкування, полікультурна освіта, розмовний клуб, міжкультурний діалог
Abstract. The article discusses the role of conversation club in preparing students for cross-cultural
communication in global world. Intercultural differences and the need for specialists with intercultural
communication skills have been studied.
Keywords: intercultural communication, policultural education, conversation club, cross-cultural
dialogue.

Постановка проблеми. В умовах процесу глобалізації сучасного світу все більшої важливості набуває міжкультурне спілкування, особливо для успішного ведення бізнесу. Для
продуктивної роботи в інтернаціональній компанії необхідно вміти спілкуватись з людьми
різних культур, традицій, вірувань та релігійних переконань, а отже, виникає необхідність у
підготовці саме тих фахівців, що будуть здатні до комунікації не тільки в межах своєї культури, а й зможуть вільно відчувати себе в будь-якій країні світу.
Міжкультурна та полікультурна освіта, як відповідь на виклики сучасного світу, займає
почесне місце в документах Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій. У пакеті Міжкультурного навчання, спільній публікації Ради Європи та Європейської Комісії (Страсбург 2000), запропоновано визначення міжкультурного навчання таким
чином: це − навчання про те, як ми сприймаємо інших людей, які суттєво відрізняються від
нас. Це стосується нас. Це стосується наших знайомих та друзів і того, як ми діємо разом,
щоб збудувати суспільство, у якому панує справедливість. Це стосується зв’язків, які можуть
встановити між собою суспільства, щоб поширювати рівність, солідарність та шанси для
всіх. Це поглиблює повагу та підтримує гідність у взаєминах між культурами, особливо тоді,
коли частина з них належить до меншості, а інші становлять більшість.Підготовка молодої
людини до спілкування з представниками різних культур у подальшому професійному житті
є важливим завданням в умовах глобалізованого світу.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми міжкультурної або полікультурної освіти активно досліджуються в останні роки вітчизняними та зарубіжними науковцями (Т. Верещагіна,
А. Токарєва, М. Селятицький, Н. Ларіна, О. Руденко, О. Дем’яненко, П. Холмс, В. Кросбі).
Т. Верещагіна зазначає, що сформувати міжкультурну компетентність − означає набути
ознак громадянина світу без втрати власного коріння [5]. Н. Ларіна та О. Руденко стверджують, що міжкультурна освіта є освітою заради миру та безпеки [4, с. 7].
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Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що проблема підготовки студентів до
міжкультурної комунікації є непростим завданням як в теоретичному, так і в практичному
плані. Для повноцінного спілкування іноземною мовою необхідно орієнтуватись в специфічних поняттях, культурі та традиціях, що притаманні певній спільноті, а отже, включення в
програму навчання іноземної мови культурологічних відмінностей допоможе студентам в
майбутньому зрозуміти чужу поведінку та адаптуватись в нових мовних ситуаціях.
Мета статті. Виходячи з зазначеного, вважаємо за необхідне розглянути роль розмовного
клубу у процесі підготовки студентів до міжкультурного спілкування в умовах глобалізованого світу.
Виклад основного матеріалу. Глобальні зміни, що відбуваються у світі останнім часом,
зумовили високий попит на фахівців з навичками міжкультурного спілкування. Поняття
міжкультурного спілкування тісно пов’язане з поняттям «міжкультурний діалог», заснований
на взаємному розумінні та повазі, є способом успішно орієнтуватися у світі культурного
розмаїття. Відкритість і повага, обмін думками і готовність змінити майбутні перспективи є
межами діалогу. Михайло Бахтін стверджує, що саме життя діалогічне, «…для участі в діалозі потрібно запитувати, прислухатися, відповідати, погоджуватись і так далі. У цьому діалозі людина бере участь цілком і протягом усього свого життя: своїми губами, руками, душею, духом, всім тілом і вчинками. Вона повністю вкладається в мову, і ця мова входить у
діалогічної тканину людського життя, у світовий симпозіум» [1, с. 293].
У роботі студентського розмовного клубу міжкультурний діалог є одночасно як інструментом, так і метою. Ми розміщуємо навчання і розуміння культурних концепцій у центрі
діалогу між нашими студентами, тим самим одночасно сприяючи міжкультурній компетентності з акцентом на культурно-загальних знаннях, таких як культурні цінності, відносини,
цікавість і відкритість, а також емоції. Для студентів ми створюємо комунікативні ситуації,
що пробуджують зацікавленість, і вони починають шукати відповіді як індивідуально, так і
разом. Наша мета – перенести міжкультурний діалог до аудиторії, і організація роботи студентського розмовного клубу стане одним із засобів реалізації цієї мети. Плануючи роботу
розмовного клубу, вважаємо доцільним поставити такі питання:
• Чи здатні зустрічі учасників розмовного клубу зацікавити студентів?
• Які теми є актуальними та цікавими для сучасної молоді?
• Чи беруть участь студенти в міжкультурному діалозі?
• Чи можуть студенти поглибити загальні культурологічні знання на зустрічі учасників
розмовного клубу?
Розмовні клуби бувають різні. Але спільним в усіх них є те, що вони дають можливість
студентам попрактикуватися у використанні іноземної мови в невимушеній і дружній обстановці, познайомитися з новими людьми, а також налагодити міжкультурні зв’язки, якщо на
зустрічі клубу запрошують носіїв мови. Зазвичай розмовним клубом керує викладач іноземної мови, але це не є обов’язковою умовою для успішної роботи клубу. Модератором зустрічі може бути один із студентів (за підтримки викладача), носій мови з країни, мова якої вивчається, чи навіть студенти - представники інших культур.
Хороший клуб орієнтовано на учасників. Цього можна досягти такими способами:
• Попросити учасників підготувати власні теми для обговорення, принести цікавий матеріал;
• Задавати питання учасникам про їхнє життя, про те, що їх цікавить;
• Розділити учасників на малі групи, щоб обговорювати питання та виконувати завдання;
• Дати учасникам можливість виразити себе творчо іноземною мовою, наприклад, за допомогою поезії, пісні, скетчів. Як альтернативу може бути запропоновано перегляд фрагментів фільмів з подальшим обговоренням іноземною мовою.
Розмовний клуб відіграє важливу соціальну роль також. Студенти мають можливість спілкуватись з людьми різних культур, традицій, що в майбутньому знизить ризик міжкультурних непорозумінь, адже доволі легко зрозуміти іншу культуру невірно. Наприклад, мешканці
сходу Азії кажуть, що люди заходу ставляться до незнайомців як до друзів, а до друзів ставляться як до незнайомців. Таке сприйняття може сформуватись, якщо спостерігати за пересічним американцем, що подасть жебракові на вулиці, та в той же час відмовиться дати у борг
членові родини. І які насправді є відмінності у культурі людей Сходу і Заходу?
Індивідуалістичні культури, такі як культури англомовних країн та країн Північної Європи, можна розглядати як гурт індивідуалів, що одночасно є членами декількох соціальних
груп, до яких вони долучаються та з яких виходять за бажанням – церкви, бізнес-асоціації,
соціальні та політичні організації, спортивні клуби. У той час як сімейні зв’язки є сильними,
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обов’язки перед соціальними групами та лояльність є слабкими. Стосунки з незнайомцями
швидко формуються, але так само швидко руйнуються. Поважається право особистості на
самовираження та самореалізацію.
З іншого боку, суспільно-орієнтовані культури країн Сходу, Азії, Східної Європи та
Південної Америки можна розглядати як сукупність сильних груп, починаючи з близьких
родичів, шкільних груп, робочих та військових об’єднань, громадських груп, церков і т.д.
Учасники групи мають жорсткі зобов’язання та суворі правила внутрішньогрупових відносин, а дружба існує головним чином всередині груп. Ставлення до «своїх» та «чужих»
зовсім різне.
Висновки. Комунікація, як і вся людська поведінка, регулюється підсвідомо глибокими
культурними цінностями та преференціями в обранні комунікативних моделей. У сучасному
мультикультурному середовищі все більшої важливості набуває розуміння неявних цінностей, що впливають на рішення людини та на стиль її спілкування. Сприяння свідомому міжкультурному спілкуванню молодих людей у процесі навчання іноземних мов за допомогою
розмовних клубів дає можливість готувати фахівців, що зможуть успішно працювати в умовах глобалізованого світу, розуміючи культурні відмінності та зберігаючи власну самоідентифікацію у міжкультурному діалозі.
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TEACHING STRATEGIES ORIENTED ON THE LINGUISTIC MODELLING
OF INTERCULTURAL COMMUNICATIONS
Abstract. Globalizing processes make the world population think globally and perceive new horizons via
active interaction and interconnectedness. However, in numerous cases the inhabitants of different countries
find barriers in communication: lingual and cultural. The given paper is dedicated to the description of the
teaching strategies oriented on the linguistic modelling of intercultural communication used at the Faculty of
Humanities of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. The major emphasis is put on the courses
dedicated to the acquisition of foreign languages.
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«The problem of communication in general and intercultural communication in particular have
become especially urgent nowadays for very obvious social, political, economic and other reasons»
[1, p. 300].
The emergence of these reasons is facilitated by the ongoing globalizing processes, which make
the world uniform and link up distinct communities. This worldwide movement implies the opening
of national perspectives to a broader outlook aided by information technologies, international trade
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and investment, free transfer of goods, services and capital. Globalizing processes make the world
population think globally and perceive new horizons via active interaction and interconnectedness.
However, in numerous cases the inhabitants of different countries find barriers in communication:
lingual and cultural [7].
It is a well-known fact that the «language barrier is known from the time of the Tower of Babel
but the cultural barrier is far more dangerous... It is made, as it were, of absolutely transparent glass
and is imperceptible… There are no general rules – no grammars of culture nor dictionaries of
culture − to help one avoid cultural mistakes as there are in the case of languages» [1, p. 300].
The cultural difference is more vividly seen during the process of an intercultural
communication – a communicative relationship between people of different cultures, where culture
is the structured manifestation of human behavior in social life within specific national and local
contexts, e.g. political, linguistic, economic, institutional, and professional.
Intercultural communication can be regarded as a sociocultural process in which the cultural
dimension is crucial. Scholars usually discuss the question of intercultural communication within
the framework of verbal or nonverbal interaction. According to Ch. M. Hooi and M. F. Yong:
«there are two main intercultural communication strategies: convergence and divergence.
Convergence refers to the strategies through which individuals adapt to each other’s communicative
behaviors in order to reduce the social differences. Sometimes when individuals engage in
convergence, they could become over-accommodating and their convergence would be perceived as
condescending. Meanwhile, divergence refers to instances in which individuals accentuate the
speech and non-verbal differences between themselves and their interlocutors» [2, p. 196].
The given paper does not discuss the essence of an intercultural communication. It is dedicated
to the description of the teaching strategies oriented on the linguistic modelling of intercultural
communication used by the Faculty of Humanities at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
The major emphasis is put on the courses dedicated to the acquisition of foreign languages.
It is worth mentioning, that «Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), the oldest
university in the Caucasus region, has a long tradition in foreign language teaching. Since its
foundation, in 1918, the university has been offering its students programmes on European and
Classical languages, alongside with the programmes on the Georgian language» [3, p. 115]. One of
the most popular directions of the university is the «English philology», which is dedicated to the
teaching of the English language to the students of the Faculty of Humanities.
It is generally assumed, that «for languages such as English in global lingua franca settings the
connections between language and sociocultural forms, practices and references are likely to be
diverse, complex, and emergent. This would suggest that there is no clear ‘target culture’ to which
English can be assigned» [4, p. 201].
The given categorical statement meets obstacles within the framework of TSU studies. The
direction of «English philology» is oriented on teaching classical English/British English.
Therefore, a ‘target culture’ is quite clear − a unique culture of the UK.
Strategies of teaching English involve not only the understanding of grammar, vocabulary and
phonology, but they also entail the understanding of the role of sociocultural contexts and focus on
the raise of intercultural awareness among students. In this case, intercultural awareness is treated as
«conscious understanding of the role of culturally based forms, practices and frames of reference in
intercultural communication, and an ability to put these conceptions into practice in a flexible and
context specific manner in real time communication» [4, p.205−206].
Therefore, intercultural communication undergoes linguistic modelling during teaching different
aspects of the English language (grammar, phonetics, home reading, analytical reading, public
speech, business English, etc.) and gets a supplementary boost via such theoretical courses as: the
basics of British studies, stylistics of the English language, varieties of English, the history of the
English literature, semiotic aspects of the British-American researches, etc.
These courses are oriented on the latest methods implemented at the leading European and
American universities. The given methods comprise: a contrastive analysis and an error analysis.
«Contrastive analysis is a way of comparing languages, in order to determine potential errors, for
the ultimate purpose of isolating what needs to be learned and what is not needed to be learned, in a
second language learning situation. Error analysis is a type of linguistic analysis that focuses on the
errors learners make. In contrastive analysis, the comparison is made with the native language,
whereas in error analysis it is made with the target language» [3, p. 118].
Comparing languages presupposes the comparison of different cultures. This is an additional
way of a linguistic modelling of an intercultural awareness, which is embedded in the teaching
strategies and comprises students’ extra activities.
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For instance, nowadays the students of the direction of the Georgian philology (the course «The
history of the Georgian literary language») are actively involved in the international partnership
project «The Georgian National Corpus», which started in 2012 under the leadership of the
Georgian and German scientists.
The given project has an outstanding scietnific, national, and international significance. It is
focused on the development of a comprehensive corpus, «which makes the Georgian language in all
its diachronic and synchronic diversity accessible to scientific investigations from various
perspectives (linguistics, literary studies, history, political and social sciences, etc.)» [5].
Moreover, the corpus is oriented on the translation of the Georgian lexical units into English.
Therefore, the students’ work comprises: digitalization of Georgian literary monuments and
annotation of already-existed texts. The latter acquires the greatest importance, because annotation
is the form of the enrichment of electronic data with a linguistic meta-information, which is
presented on different independent levels. The most complete form is a multi-level annotation,
which characterizes a word not only from the lingual point of view, but presents the data of
alliteration and equivalency (with the English counterparts). The annotation of the words
constituting the sentence “თხამვენახიშეჭამა”(The goat ate up the vineyard) can serve as a vivid
example of these processes:
L1 თხა-მვენახ-იშეჭამ-ა
L2 txa-m venax-i šeč̣am-a
L3 goat
vineyard eat
L4 N
N
V-tr.
L5 ERG.Sg. NOM.Sg. AOR.S3
L7 A
DO
PRD
L10 «The goat ate up the vineyard» [6].
Another useful form of annotation − POS-annotation (Part Of Speech Annotation) − also
presents a vivid picture of the mode of translation:
თხა-მვენახ-იშეჭამ-ა
txa-m venax-i šeč̣am-a
goat:ERG.Sg. vineyard:NOM.Sg. eat:AOR.S3
«The goat ate up the vineyard» [6].
Both types of annotation serve as the examples of a linguistic modelling of intercultural
communication, because final levels of hierarchy present the cultural peculiarities embedded in the
linguistic forms.
Therefore, all the above mentioned enables us to conclude, that nowadays Tbilisi State
University is focused on the development of the innovative strategies of teaching directed towards
the raise of the students’ intercultural awareness. Within the framework of some courses students
are taught the linguistic modelling of cultural differences − the processes, which have acquired the
greatest importance in today’s globalized world.
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ЕПОНІМІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ МОВНІ ЗНАКИ
Анотація. Зроблено спробу розглянути термін-епонім як метамовну семіотичну одиницю, схарактеризовано одну з його ознак – інтернаціональний характер. Простежено особливості творення
однослівних моделей термінів за участю інтернаціональних епонімічних елементів в українській науковій термінології.
Ключові слова: епонімічні терміни, інтернаціоналізми, епонімічні терміноелементи.
Abstract. An attempt is made to consider an eponymic term as a metalanguage semiotic unit, and to
characterize one of its features – international character. The peculiarities of one word term models
containing international eponymic elements in Ukrainian scientific terminology are traced.
Keywords: eponymicterms, international words, eponymic elementsof the terms.

Серед різноаспектних проблем сучасного термінознавства важливе місце посідає дослідження епонімічних найменувань – термінів, у складі яких наявні епоніми, тобто власні назви на позначення конкретних носіїв імен, від яких утворено спеціальні мовні одиниці.Особливості функціонування власних імен у спеціальних підмовах, процеси деонімізації
одиниць ономастичного простору, стійка тенденція до збільшення кількості епонімічних термінів у наукових терміносистемах високорозвинених сучасних мов закономірно все більше
зацікавлюють дослідників, що зумовило появу у 80-х роках ХХ століття окремої мовознавчої
дисципліни – термінологічної ономастики (англ. LSP onomastic, нім. Fachsprachenonomastic,
рос. терминологическая ономастика).
Проблеми епонімічних термінів різних мов у своїх дослідженнях торкалися Г. Беженар
(французька медична термінологія), М.Кожушко (німецька будівельна термінологія),
О. Лобач (німецька математична термінологія), М. Осадчук (англійська математична термінологія). Окремі аспекти українських термінів відономастичного походження відображено в
працях О. Кочерги, Р. Микульчика, І. Волкової, М. Дмитрук, Б. Михайлишина, Ю. Карпенка,
Л. Малевич, С. Овсейчик, М. Паночка та ін.
У дослідженнях останнього десятиліття в українській і зарубіжній лінгвістиці в процесі
аналізу галузевих терміносистем висловлюють неоднозначні судження щодо статусу мовних
знаків, утворених на основі власних назв (терміни, умовні терміни, номени). Ми поділяємо
думку тих дослідників (Г. Беженар, Ю. Віт, В. Даниленко, О. Лобач, Б. Михайлишин та інші),
які вважають, що епонімічні терміни – оригінальний і лінгвістично правомірний засіб номінації в термінології, який має цілу низку позитивних ознак. Зокрема, безумовною позитивною
ознакою епонімічних термінів вважаємо зарахування останніх до інтернаціоналізмів, оскільки
сучасний інтенсивний розвиток науки вимагає налагодження однозначної комунікації між фахівцями на міжнародному рівні.
Проблема інтернаціоналізації термінологічної лексики набуває особливої актуальності у
зв’язку із широкими глобалізаційними процесами сучасності: з інтернаціональними термінами пов’язано багато особливостей професійної мовної картини світу, національного професійного мислення, формування професійної мовної особистості. Питання особливостей інтернаціональних термінів з компонентом-епонімом не було предметом окремого
дослідження, що зумовило вибір пропонованої теми.
Як відомо, на процес і наслідок творення термінів впливають кілька чинників: 1) мовне середовище, у якому виникла галузь науки, і мова, якою вона була вперше описана; 2) мова, через яку науковець ознайомився з термінологією; 3) термінологічна традиція, усталена в певній
галузі науки; 4) мовне чуття науковця. Якщо фахівець прочитав працю, написану іншою мовою, то перед ним стоїть завдання передати засобами своєї мови вже створені терміни. Дуже
часто науковець уважає за краще транслітерувати іншомовний термін [1, с. 4–5].
Зрозуміло, що транслітерація – чи не єдиний спосіб передавання іншомовного терміна, якщо в його основі є власна назва. Епонімічні терміни виникали зазвичай в німецькій, англійській та інших мовах, згодом були запозичені українською мовою і на сьогодні належать до
міжнародного інтернаціонального фонду.
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Першими з-поміж українських учених, хто виступив за впровадження міжнародної термінології в українську науку, був усесвітньо відомий хімік І. Горбачевський, який вбачав перевагу у використанні інтернаціоналізмів у тому, що деякі народні термінології не мали естетичного вигляду [2, с. 2]. Подібних поглядів дотримувалися київські та празькі українські
природознавці, які вважали за краще прийняти міжнародну термінологію, наблизивши в такий
спосіб українську науку до світового рівня [3, с. 43].
Класичний критерій ідентифікації інтернаціональності слова – збіг його зовнішньої форми
(з урахуванням певних відмінностей фономорфологічної структури, зумовленої орфографією,
алфавітом і фонетикою кожної з мов) за умови повного чи часткового збігу семантичної структури принаймні в трьох неспоріднених мовах (В. Акуленко, О. Лобач).
Ще в 30-х роках ХХ століття Е. Вюстер дійшов висновку, що найменування, до складу яких
увіходять власні назви, „інтернаціонально зрозуміліші”, ніж інші засоби передавання певної
інформації [4, с. 84]. Окрім того, замінювати епонімічні терміни, поширені в кількох мовах,
кваліфікативними недоцільно, а використання власної назви як терміноелемента є показником
інтернаціональності терміна, його «міжнародного впізнавання» [5, с. 20].
Із-поміж епонімічних термінів можна виокремити дві групи інтернаціоналізмів (за класифікацією З. Куделько) [6, с. 12]:
1) повні інтернаціоналізми – інтернаціоналізми за зовнішньою та внутрішньою формою,
наприклад, у медицині: комплекс Ейзенменгера (укр.) – Eisenmenger complex (англ.) –
Eisenmenger-Komplex (нім.), синдром Дресслера (укр.) – Dressler’s syndrome (англ.) – DresslerSyndrom (нім.); у хімії: ефект Джоуля (укр.) – Joule effect (англ.) – Joulee effekt (нім.) – effect
Joule (фр.); у математиці: теорема Бернуллі (укр.) – Bernoulli’s theorem (англ.) – theoreme de
Bernouilli (фр.), в екології – коефіцієнт Бюфона (укр.), Bufon coefficient (англ.), der Koeffizient
von Bьffon (нім.), coefficient de Buffon (фр.);
2) часткові інтернаціоналізми за зовнішньою формою (один терміноелемент – повний інтернаціоналізм, інший – за внутрішньою формою), наприклад, у хімії: колориметр Ловібонда
(укр.) – Lovibond-tintometer (англ.); у фізиці: число Вебера (укр.) – Weber’s number (англ.); number ole Weber (фр.). Причому повним інтернаціоналізмом, як бачимо, є терміноелемент-епонім.
Отже, епонім-складник терміна виступає своєрідним інтернаціональним знаком у науковій комунікації фахівців.
Проте, незважаючи на те, що спеціальні одиниці з компонентами-епонімами мають виразний інтернаціональний характер, трапляються випадки, коли в різних мовах склад компонентів-онімів терміна може бути різний або ж епонімічному терміну відповідає описовий. Наприклад, англійському варіанту Adams–Stokes syndrome (мед.) в українській мові відповідає
термін синдром Адамса–Морганьї–Стокса; anosognosia (мед.) – синдром Антона–Бабінського; Aschoffґs body (мед.) – градулема Ашшофа–Талалаєва; German measles (мед.) (буквально:
німецький кір) – краснуха; український варіант епонімічного терміна рівняння Клапейрона–
Менделєєва (син. – рівняння стану ідеального газу (фіз.)) у російській мові має відповідник
уравнение Клапейрона–Менделеева (син. – уравнение состояния идеального газа), тоді як в
англійській мові на позначення цього ж рівняння функціонує термін, у складі якого один
епонім – Clapeyron equalization (син. – ideal gas law).
Невідповідність складу епонімічних термінів у різних мовах свідчить про пріоритет країни у відкритті нових явищ, її роль у розвитку різних галузей науки, інтелектуальний потенціал. Вибір імен до складу спеціальних одиниць зумовлений бажанням увічнити саме свого
співвітчизника, свою країну внаслідок чого компонентом терміна стає ще одна власна назва
чи епонім замість описового звороту. Посередництво мови в засвоєнні епонімічного терміна
іншою сприяє прийняттю видозміненого варіанта.
В українській науковій термінології безпосередніми запозиченнями з високорозвинених
літературних мов є переважно однослівні епонімічні терміни. У простих (кореневих) епонімічних термінах зовнішня структура збігається зі структурою власних назв, від яких вони
утворені, наприклад: гільберт – «одиниця магніторушійної сили та різниці магнітних потенціалів» (від прізвища Гільберт (Gilbert)), тесла – «одиниця вимірювання магнітної індукції в
системі СІ» (від прізвища Тесла), фермі – «позасистемна одиниця довжини, застосовується в
ядерній фізиці» (від прізвища Фермі (Fermi)) тощо.
У спеціальних епонімічних найменуваннях, утворених осново- та словоскладанням інтернаціональні епонімічні терміноелементи можуть утворювати різні моделі залежно від статусу основи, з якою їх поєднують, та кількості терміноелементів.
Найчастіше епонімічні терміноелементи поєднують з чужомовними терміноелементами –
кореневими за походженням морфемами, які частково десемантизувалися й функціонально
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наблизилися до афіксів (ми використовуємо на їх позначення поширений у науковому обігу
термін афіксоїд і його різновиди: префіксоїд і суфіксоїд).
У термінах інтернаціональний епонімічний терміноелемент зазвичай виступає «певним
опорним елементом, який, будучи фактором синтагматики, перетворюється на справжній парадигмотворчий фактор» [7, с. 5].
Окрему групу формують терміни, у яких препозиційні епонімічні терміноелементи утворюють композити з чужомовними за походженням термінами-неепонімами, як-от: гальвано(акустика, пальпація, таксис, терапія, техніка, тропізм), рентгено- (апаратура, астрономія, діагностика, терапія, техніка, тропізм). Модель «епонімічна основа + о + чужомовний
термін» досить продуктивна.
Модель «епонімічна основа + о + національне слово» представляє терміни гібридної мовної природи, наприклад: гальвано- (грязелікування, покривання, покриття), рентгено- (захисний, знімок, плівка, прозорість, просвічувальний) (прикметник рентгенозахисний і дієприкметник рентгенопросвічувальний не функціонують як самостійні терміни, а входять до
складу термінів-словосполучень).
Досить велику групу формують композити, які складаються з префіксоїдів гіга-, гекто-,
мега-, мілі-, мікро-, кіло-, стабілі- та інтернаціонального терміна-епоніма на позначення одиниць вимірювання в постпозиції. Наприклад: гіга- (-ват, -вольт, -герц, -джоуль, -ом, -парсек,
-паскаль); гекто- (-паскаль); мега- (-ват, -вольт,- герц, -джоуль, -кельвін, -кулон, -ом, парсек, -паскаль); мілі- (ампер, -ват, -вебер, -вольт,- генрі, -кельвін, -кулон, -ламберт, ньютон, -ом, -паскаль).
Композити можуть бути утворені поєднанням трьох основ за моделлю «префіксоїд + епонім + суфіксоїд», як-от: гігаомметр, мегаомметр, мікроватметр, мікровольтметр, мікрофарадметр, міліамперметр,
Епонім у юкстапозитах може стояти в препозиції, поєднуючись або з національним словом (гібридні терміни), наприклад, ампер-виток, ампер-ваги, ват-година, вольт-лінія, маходиниця, оже-злива, або з чужомовним словом, наприклад, ват-секунда, комптон-ефект,
кюрі-еквівалент, оже-електрон, оже-ефект, оже-рекомбінація, фур’є-аналіз, фур’є-образ
(фіз.), адам-комплекс (мед.).
До складу епонімічних термінів-юкстапозитів, у яких епонім знаходиться в постпозиції,
можуть увіходити два іншомовних слова (наприклад, електрон-вольт, кілограм-кельвін),
іноді перше слово може бути ускладнене префіксоїдом (наприклад, гігаелектрон-вольт, кілоелектрон-вольт, мегаелектрон-вольт).
Складені терміни, утворені за моделлю «епонім + епонім», трапляються лише зрідка, наприклад: вольт-ампер, вольт-кулон, мах-ом.
Складні епонімічні найменування представлені переважно іменниками, хоча серед досліджуваного матеріалу є складні прикметники (компоненти термінів-словосполучень). Наприклад, кумбс-позитивна гемолітична анемія – «автоімунна набута гемолітична анемія, за якої
антитіла до еритроцитів виявляються за допомогою реакції Кумбса» [8, с. 103].
Отже, найчастіше складники епонімічних композитів і юкстапозитів – чужомовні слова
чи основи, які є елементами інтернаціонального термінофонду. Як зазначає Ф. О. Нікітіна,
«можна вважати загальновизнаним входження української наукової термінології до європейського термінологічного ареалу, що виявляється як у спільних інтернаціональних терміноелементах, так і в словотворчих моделях» [9, с. 48].
Як засвідчує зібраний матеріал, попри те, що в українській науковій термінології спеціальні епонімічні найменування, утворені осново- та словоскладанням, переважно є безпосередніми запозиченнями з високорозвинених літературних мов, вони, залучаючись до дериваційних парадигм мови-реципієнта, регулярно беруть участь у творенні на питомому ґрунті
спеціальних знаків гібридної природи, які поєднують чужомовні епоніми (чи епонімічні основи) з власне українськими словами. Гібридні терміни «переконливо й наочно відбивають
прогресивну тенденцію до інтернаціоналізації, але в умовах збереження національних особливостей термінологічного фонду» [10, с. 87].
Отже, використання власної назви як терміноелемента є показником інтернаціональності
терміна, його «міжнародного впізнавання». З-поміж епонімічних мовних знаків української
наукової термінології виокремлюємо дві групи: повні інтернаціоналізми й часткові інтернаціоналізми за зовнішньою формою. Використання запозичених та побудова гібридних однослівних спеціальних найменувань з інтернаціональними терміноелементами-епонімами зумовлені їхньою зовнішньоформальною стрункістю, семантичною місткістю, легкістю у творенні
аналогічних термінів, що особливо важливо для мови науки.
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ПРИЧИНИ НЕВДАЧ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. У статті робиться спроба проаналізувати ймовірні помилки, що викликають збій у
процесі міжкультурної комунікації.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурний мовленнєвий акт, мовні та дискурсивні помилки.
Abstract. The article focuses on the study of possible mistakesthat cause failure in the process of
intercultural communication.
Key words: intercultural speech contacts, intercultural communication, language and discursive
mistakes.

Сучасний динамічний світ називають світом комунікації: розширення економічних, культурних зв’язків, вирішення питань інтеграції, співпраці, виникнення та розв’язання військових конфліктів, збільшення еміграційних потоків перетворили комунікацію на важливий
чинник суспільного, бізнесового, військового життя.
Усі ці чинники вимагають ґрунтовного підходу до проблеми міжкультурної комунікації,
передбачають виявлення, аналіз та усунення потенційних недоліків, помилок та збоїв у процесі комунікації з представниками інших культур. Це, на нашу думку, й визначає актуальність наукової розвідки.
Мету пошуку спрямовано на демонстрацію відмінностей у двох мовах – німецькій та
українській, на прогнозування, виявлення та виправлення потенційних помилок у процесі
міжмовного спілкування.
Вивчення збоїв, бар’єрів, виявлення їх причин, класифікація невдач і труднощів у процесі
спілкування має давню традицію у філософських, філологічних дослідженнях. Тут слід згадати теорію найменування у рамках древніх європейських і східних теорій мови, античні ри75

торики, теорії значення в семіотиці, психології, естетиці (O. Richards), вчення про мовну норму у її експериментальному аспекті (А. Пешковський, Л. Щерба), теорія аргументації
(А.Ивин, Perelman), теорія мовленнєвих актів (Н.Арутюнова, Е. Падучева, Austin, Searle) та в
ряді інших дисциплін. Найпотужніший поштовх до свого розвитку проблема мовного спілкування отримала від теорії мовленнєвих актів. На сучасному етапі, в умовах глобалізації,
спостерігається загострення проблеми порозуміння між представниками різних культур. Це
означає, що питання врегулювання фахових, ділових, політичних, економічних відносин не є
лише проблемою в галузі міжнародної співпраці, а й основною гуманітарною проблемою.
Проблема міжкультурної комунікації є важливим складником процесу вивчення іноземних
мов, завданням якого є максимально якісно підготувати актанта до мовленнєвої діяльності з
представниками різних культур.
Комунікативні невдачі розглядаються в рамках комунікативного акту чи акту мовного
спілкування. Комунікативний або мовленнєвий акт (далі КА) – це цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими у даному суспільстві, це цілісна, закінчена частина діяльності мовного спілкування, що
має природні межі (до і після спілкування наявна пауза, тривалість якої є необмеженою). Типовим різновидом КА є діалог, а також і монолог, якщо він спрямований на певних адресатів
чи одного адресата. Основними складниками КА є: 1) комуніканти або учасники спілкування: 2) комунікативний текст, у разі діалогу – діалогічний текст, що складається з розгорнутих
чи стислих реплік; 3) психолінгвістичні процеси двох принципово різних видів: вербалізація
й розуміння або елементарні такти КА (за Городецьким); 4) психосоціосфера, що вміщує
інтелектуальну, емоційну, свідому, немовну семіотичну діяльність комунікантів; 5) комплексна практична діяльність комунікантів; 6) фонові додаткові обставини, за яких відбувається
комунікація або інакше діяльнісний контекст (за Городецьким): зовнішній світ, навколишнє
середовище, фізична сфера (жара, холод, дощ тощо); 7) моделі мовного спілкування.
Існує низка умов успішної комунікації, яка визначається складниками прагматичного характеру та напряму й цілком залежать від лінгвістичного чинника. Успішною комунікація
вважатиметься тоді, коли мовці досягають стратегічної мети в умовах безконфліктного спілкування. Неуспішність, неефективність комунікації викликає комунікативний конфлікт, комунікативні невдачі, комунікативний дискомфорт [4].
Першим у зарубіжному мовознавстві типологію комунікативних невдач у рамках філософської теорії мовних актів здійснив Д. Остін. У лінгвістиці комунікативні невдачі класифікують як «такі невдачі, коли не досягається не тільки практична, а й комунікативна мета», як
«збій у спілкуванні, при якому мовні утворення не виконують свого призначення» [1, с. 68].
Ученими було класифіковано комунікативні невдачі (далі КН) та узагальнено основні принципи типології КН. Розглянемо класифікацію КН Б. Городецького як одну з найдетальніших.
Дослідник поділяє комунікативні невдачі за їх наслідками та джерелами. За наслідками автор
розділяє КН на глобальні та часткові невдачі. У випадку глобальної невдачі акт спілкування
переривається і, як наслідок, має негативний результат. Наслідком часткової комунікації є
відхилення від теми спілкування з метою усунення непорозуміння.
Типологія КН на основі джерела передбачає врахування тезауруса комунікантів та особливостей процесу спілкування – рівень вербалізації та розуміння (тезаурус − слово грецького
походження, що означає «скарбниця»). У сучасній лінгвістиці тезаурус є особливим різновидом словників загальної чи спеціальної лексики з семантичними відношеннями між лексичними одиницями (синоніми, антоніми, пароніми, гіпоніми, гіпероніми та ін.).
Далі розрізняють ще два джерела: а) «віддалені», сюди відносять неуважність, упередженість та самовразливість комуні катів та незвичайність теми для них; б) «найближчі», викликані порушеннями в рамках будь-якого з компонентів комунікативного акту [1, с. 5–31]. Отже, у реальному комунікативному акті можуть бути представлені всі чи деякі явища, що
створюють труднощі у мовленнєвому акті чи не уможливлюють її взагалі.
Найвагомішими причинами комунікативних невдач з лінгвістичної точки зору є, перш за все:
1. недостатній рівень володіння іноземною мовою, її фонетичною, лексичною, граматичною системами;
2. індивідуальні відмінності комунікантів через належність їх до різних культур, мовних
етносів;
3. прагматичні чинники, а саме: незнання правил комунікації в різних ситуаціях спілкування, так звані дискурсивні невдачі.
Слід зазначити, що КН, викликані вербальними чинниками, важко розмежувати від невербальних. Розглянемо деякі приклади:
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1. незнання інофоном лексичної одиниці, фразеологізму чи жесту;
2. неправильне сприйняття жесту, приписування знакової функції незнаковим одиницям
іншої культури;
3. «зовнішня інтерференція» – перенесення знака і значення своєї лінгвокультурної системи в іншу культуру, в якій вони відсутні взагалі або ж мають інше значення;
4. «внутрішня інтерференція», коли актант намагається оперувати знаками іншої мови,
але використовує їх неадекватно. Це можуть бути випадки вживання слів з неправильною
валентністю, слова, що мають обмежену сферу вживання.
Типові мовні та дискурсивні помилки, що є причинами комунікативних невдач розпадаються на:
а) фонетичні, фонологічні, інтонаційні: неправильна артикуляція звуків, порушення правил позиційної довготи голосних та їх коротке звучання, вимова слів без приступу та придиху, неправильне перенесення наголосу та наголошення ненаголошених складів у слові, що
викликає неправильний переклад, а отже, й розуміння висловлювання. Наприклад, два німецьких дієслова, значення яких змінюється від позиції наголосу übers′etzen – «перекладати з
іноземної мови на іншу» та ü′bersetzen – перевозити, переправляти на інший берег річки: Der
alte Fährmann hat uns übergesetzt. Der Student hat diesen Text ohne Wörterbuch übers′etzt. Комічною була б ситуація, якщо поміняти позицію наголосу у цих словах.
б)орфографічні: не дотримання правил нового правопису та написання слів іноземного
походження;
в) лексичні: неоднозначність лексичних одиниць мови, перш за все омонімія як явище
збігу в одному звучанні різних за значенням слів. Наявність омонімії суперечить логічності
мови, раціональній цілеспрямованості мовного знака, єдності позначуваного й позначувального. Ця дефініція охоплює омофони – різні слова, які збігаються за звучанням, омографи –
різні слова, які мають однакову графічну фіксацію (ist – isst), омоформи – граматичні омоніми, які збігаються за звучанням та написанням лише в окремих граматичних формах. Для
унаочнення вищезазначеного демонструємо такі приклади: а) двочленні дієслова-омоніми:
bewegen1«рухати», bewegen2 «спонукати»; lesen1«читати», lesen2 «збирати плоди»; б) тричленні та чотиричленні омонімічні групи дієслів: backen1 «пекти, випікати», backen2 «липнути», backen3 «займати місце за столом»; scheren1 «стригти», scheren2 «турбуватися», scheren3
«підрізати гравця; робити на коні «ножиці», scheren4 «йти геть». Деякі дієслова омоніми входять до складу міжчастиномовних омогруп: lesen «читати» і das Lesen «читання», leben «жити» і das Leben «життя» тощо.
г) граматичні: порядок слів у підрядних реченнях, передування об’єкта в давальному відмінку об’єкту в знахідному, відсутність вживання артиклів тощо.
Дискурсивні помилки викликані незнанням системи мови, неправильним використання
мовних одиниць у певних ситуаціях, недотриманням норм та цінностей, прийнятих у соціумі, мову для спілкування якого використовує комунікант. Отже, до дискурсивних помилок
відносимо:
а) етикетні помилки – незнання правил мовного етикету, неправильне звертання до осіб з
титулами та званнями в офіційній та неофіційній обстановці;
б) стереотипні помилки, викликані незнанням соціокультурних стереотипів;
в) неволодіння ментальними стереотипами, відмінності у вживанні зооморфних метафоричних номінацій для характеристики людини. Так, наприклад, майстра з досвідом німці називають einalter Нase, а українці – «стріляний горобець»; про того, хто працює старанно говорять: працює як віл та wie ein Dachsar beiten– працювати як борсук; молоду людину
український етнос називає [ще] [м′атерине] молоко на губах не обсохло, а німецький – ein
junger Dachs.
г) етнічні стереотипи – етноніми, які використовуються для характеристики індивіда в
одній культурі, які, проте, мають інше значення або цілком відсутні в іншій культурі, а саме:
dasWams, dieTracht, dieSchaube тощо;
ґ) «енциклопедичні» помилки, неволодіння фоновими знаннями, які відомі практично
всім носіям іншої культури, як-от: бурсак, гетьман, козак, Запорозька Січ, Петро Калнишевський, Іван Мазепа, для німецької культури: Gebrüder Grimm, deralte Fritz (Фрідріх Великий),
der Eiserne Kanzler (Бісмарк).
Висновок. Виокремленітипові помилки можуть мати місце у процесі комунікації представників різних культур. З метою уникнення помилок такого плану та успішного оволодіння чужою мовою та культурою необхідно, по-перше: а) акультурація (Верещагіним та Костомаровим) – «засвоєння людиною, що виросла в одній національній культурі, суттєвих
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фактів, норм і цінностей іншої культури». Така людина, зберігаючи свою національнокультурну ідентичність, виявляє повагу та толерантність до інших культур та її представників. Іноземні мови будуть лише в тому випадку засобом комунікації, якщо вона вивчаються у
нерозривній єдності зі світом та культурою народу, мова якого вивчається; по-друге, активізувати процес викладання іноземних мов з урахуванням потенційних помилок, можливих у
мовленнєвому акті.
Звичайно, що в цій науковій розвідці не перераховані всі можливі помилки, що здатні викликати збій у комунікативному акті. Виявлення та детальний аналіз помилок у процесі міжкультурної комунікації може стати предметом інших пошуків.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Анотація. У статті йдеться про особливості застосування невербальної комунікації під час
проведення ділової презентації іноземною мовою, якими необхідно оволодіти студентам ВНЗ України.
Ключові слова: ділова презентація, невербальна комунікація, іноземна мова, економічний ВНЗ.
Abstract. The article discusses the use of nonverbal communication in business presentations in foreign
languages, which must be mastered by the students of economic universities of Ukraine.
Key words: business presentation, nonverbal communication, foreign language, economic university.

Постановка проблеми та формування мети дослідження. У зв’язку з інтеграцією
України в сучасний діловий простір перед економічними ВНЗ України постає завдання не
тільки підготувати економістів, які добре говорять іноземною мовою, але й володіють вміннями ефективно робити ділову презентацію, що дозволяє їм вирішити певні виробничі та комерційні завдання, виходячи з інтересів комунікантів.
Під діловою презентацієюми розуміємо підготовлене, професійно спрямоване монологічне висловлювання, яке базується на результатах аналітичного дослідження певної економічної проблеми, має чітке логіко-композиційне оформлення і націлене на ефективне інформування, мотивування або переконання певної аудиторії з урахуванням її основних
культурологічних характеристик.
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Ділова презентація – це складний вид усної мовленнєвої діяльності, що включає не тільки
процес передачі інформації, але й процес впливу на аудиторію, тому вона має структуру, що
включає не тільки інформаційну частину але й компонент переконання, в якому експліцитно
чи імпліцитно є присутнім стимул до виразу емоцій, оцінок та відношення до теми презентації [1].
Згідно з А.Мерабяном, основними трьома елементами впливу на аудиторію є слова, тон
голоса, мова тіла. Слова мають 7% впливу, тон голосу 38% та мова тіла – 55% [2]. Виходячи
з цього для успішного переконання аудиторії в важливості своєї ідеї або продукту особливого значення набувають невербальні засоби комунікації, які посилюють вплив презентації на
аудиторію, економлять мовні засоби, підкріплюють повідомлення та поглиблюють зміст презентації.
Тому метою нашого дослідження і цієї статті стало визначення основних особливостей
невербального ділового спілкування для успішного продукування студентами економічних
ВНЗ ділової презентації іноземною мовою.
Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у вивчення невербальних засобів спілкування зробили Ф.Бацевич, А.Піз, А.Мерабаян. Проблему невербальних засобів спілкування у
діловому спілкуванні піднімали Р.Ботавіна, Є.Зарецька, В.Зусін, Е.Каменська, Ф.Кузін,
А.Панфілова, В.Шеломенцев, Л.Харченко, В. Южин. Незважаючи на важливість формування
у студентів економічних ВНЗ невербальних умінь продукування ділової презентації, ця тема
недостатньо розкрита в методичній літературі.
Виклад основного матеріалу. Формування умінь невербального спілкування під час
продукування ділової презентації підпорядковане спільної мети навчання іноземної мови
оволодінню іншомовною культурою ділового спілкування. Іншомовна культура включає
культуру невербального спілкування, під якою ми розуміємо знання норм, правил, володіння
комплексом невербальних навичок і умінь, що дозволяють успішно проводити ділові презентації відповідно до норм поведінки і правил ділової спільноти країни, мова якої вивчається, і
досягати запланованого конкретного результату.
Відповідність використовуваних засобів невербальної комунікації цілям і змісту словесної передачі інформації є одним з елементів культури ділового спілкування. Невербальне
спілкування практично не структуроване в порівнянні з вербальним: не існує загальноприйнятих словників і правил організації та вживання жестів, міміки. Оскільки невербальні засоби мови в різних культурах не збігаються і при вивченні тієї чи іншої мови викладач повинен
визначити основні невербальні вміння, засвоєння яких дозволять майбутнім економістам робити успішні ділові презентації, та на цій основі розробити комплекс вправ з навчання невербальних засобів комунікації в навчанні іноземної мови, що вивчається.
До основних невербальних засобів ділової комунікації належать: кінетичні, просодичні,
екстралінгвістичні засоби спілкування та проксемічні. Кінетичні засоби ділового спілкування
– це засоби, які сприймаються зором, до них належать міміка, пози, жести, погляд, хода.
Зовнішність.Під час проведення ділової презентації перше, на що аудиторія звертає увагу, це зовнішній вигляд промовця, на його одяг, взуття, зачіску. Гармонійна зовнішність є
чинником несвідомого впливу на аудиторію. Якщо слухачі вважають зовнішній вигляд адекватним і привабливим, вони будуть більш схильні слухати промову і аргументи презентатора
будуть їм здаватися більш вагомими. Невідповідний зовнішній вигляд може створити бар’єр
у спілкуванні і не дати промовцю можливості досягнути своєї мети – ефективно презентувати ідею або продукт і вплинути на аудиторію.
Міміка. Вираз обличчя презентатора, посмішка, піднята брова − все це несе інформацію і,
як правило, постійно міняється під час спілкування для зміни наголосу і утримання уваги.
Погляд.Поглядпромовця пов’язаний з мімікою і становить винятково важливу частину
спілкування. Погляд може бути жорстким, добрим, радісним, відкритим. Уже тільки поглядом промовець може завоювати довіру аудиторії. Важливою рисою соціальної комунікації
під час ділової презентації є зоровий контакт, який допомагає презентатору залучити абсолютно всіх слухачів до співпраці, створює стосунки довіри, демонструє його відкритість.
Поза. Поза промовця також має велике значення для забезпечення ефективності ділової
презентації. Поза – це положення, яку презентатор приймає під час промови і демонструє його готовність до спілкування. Поза вказує на його доброзичливіть і довіру, якщо голова промовця повернута до партнера, а корпус поданий вперед, руки розкриті долонями вгору. Закритість для контакту проявляється у схрещуванні рук на грудях, сплетінні пальців,в
намаганні презентатора закрити передню частину тіла й зайняти якомога менше місця у просторі. Поза також показує, як людина сприймає свій статус щодо статусу присутньої аудито79

рії. Особи з більш високим статусом приймають більш невимушені пози. Невпевнені в собі
доповідачі можуть сутулитися в процесі доповіді. Поза також вказує на синхронізацію з слухачами; протистояння проявляється в стисненні пальців в кулаки, виставленні плеча вперед.
Жести. Під жестами розуміється система рухів тіла, особливо рухів рук. Можна виділити
вказівні, посилюючі, демонстративні жести. Вказівні жести спрямовані на предмети з метою
звернення уваги аудиторії. Посилюючі жести використовуються для підкріплення інформації, особливе значення тут набуває положення кісті руки. Демонстративні жести вказують на
положення справ. Суперечності між жестами й презентацією вказує на обман промовцем
слухачів.
Хода. Хода промовця вказує на його емоційний стан і демонструє емоції, такі як гнів, радість, страждання, що також впливає на сприйняття ділової презентації слухачами.
Просодичні та екстралінгвістичні засоби спілкування.Просодика – це загальна назва ритміко-інтонаційних аспектів мови, таких як висота, гучність голосового тону, тембр голосу,
сила наголосу.
Голос. Настрій, емоції, енергійність промовця знаходять свій прояв в його голосі. Голоси
розрізняються за висотою, тембром, манерою вимови. Голосу притаманні певний ритм, уривчастість чи плавність, інтонація, музикальність. Презентатор, який впевнено говорить, повен енергії, одразу викликає до себе довіру. Голос – це інструмент, за допомогою якого промовець може посилити своє повідомлення. Міняючи висоту голоса під час промови,
промовцю легше утримувати увагу аудиторії, він здається більш досвідченим, ніж промовець
з нудним монотонним голосом. Інтонація верескливості, тремтіння голосу вказують на некомпетентність презентатора і його невпевненість у собі. Занадто гучний голос асоціюється з
бажанням нав’язати свої думки аудиторії, а занадто тихий голос вказує на невпевненість
промовця в собі.
Швидкість мовлення. Відповідний темп мовлення, не дуже швидкий і не дуже повільний,
говорить про впевненість презентатора і викликає довіру аудиторії. Швидкість мовлення презентатора говорить про його низький статус і показує на його невпевненість у тому, що його
дослухають до кінця. Це також створює атмосферу нервозності і не дає можливості аудиторії
адекватно сприйняти інформацію. Разом із швидкістю мовлення також погіршується артикуляція і дикція, що також погіршує процес ефективного представлення ідеї чи товару. Занадто
повільне мовлення вказує на відсутність інтереса промовця до теми презентації або недостатня
обізнаність у темі, погана підготовка. Увага аудиторії розсіюється, і вона втрачає інтерес.
Промовець повинен говорити нормальним темпом, приповільнюючи мовлення в місцях, на
яких він хотів би наголосити. Відсутність пауз робить промову монотонною і нецікавою.
Проксемічні засоби. Відстань. Відстань, на якій промовець знаходиться по відношенню
до аудиторії, передає невербальне повідомлення. Відстань демонструє статус промовця та рівень формальності ділової презентації та ступінь близькості під час спілкування. За Е. Холл
оптимальне наближення промовця до аудиторії 3 м 60 см і більше[3], порушення оптимальної дистанції спілкування сприймається негативно слухачами як вторгнення в їх особистий
простір.
Орієнтація й кут спілкування. Орієнтація виражається поворотом тіла й носків ніг презентатора в напрямі чи вбік від аудиторії, що сигналізує про відкритість промовця по відношенню до слухачів.
Невербальні засоби підвищення ділового статусу. До початку презентації презентатору
необхідно попіклуватися про відповідне приміщення, де слухачі можуть з максимальним комфортом прослухати промову і взяти участь в дискусії, забезпечити технічну підтримку.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Характеристика невербальних засобів ділового спілкування дозволяють презентатору ефективно передати інформацію і вплинути на слухачів, тому по закінченню курсу «Ділова іноземна мова» студенти економічних
ВНЗ України повинні знати особливості невербального спілкування в рамках культури, що
вивчається, норми етикету в міжнародному бізнесі під час проведення ділової презентації
іноземною мовою. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці системи вправ
для успішного засвоєння студентами економічних ВНЗ вмінь невербальної комунікації під
час продукування ділових презентацій іноземною мовою.
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Анотація. У статті подається добірка завдань для формування мовно-мовленнєвих умінь студентів під час вивчення дисципліни «Українська мова». Самостійна робота спрямовує на систематизацію й поглиблення знань курсу з урахуванням зв’язків між дисциплінами.
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Abstract. The article deals with a selection of tasks for the formation of linguistic and language skills of
students while studying discipline «Ukrainian language». Independent work aims to systematize and deepen
the knowledge of the course given the linkages between disciplines.
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Розбудова системи вищої освіти, інтеграційні процеси, що спостерігаються у всіх галузях
наук, впливають на зростання самоцінності системи знань, отриманої у процесі самостійної
роботи. Організація моделей навчальної роботи вищого навчального закладу спрямовує студента на опанування дисциплін у позааудиторний час, вироблення умінь роботи зі словниками, довідниками, ресурсами мережі Інтернет, формування навичок володіння теоретичними і
практичними для творчого розв’язання завдань, що забезпечує індивідуальний розвиток особистості та ґрунтовну підготовку до майбутньої професійної діяльності.
Вітчизняна педагогічна думка (Г.Балл, В.Євстратов, І.Зязюн, І.Козловська, А.Литвин,
Н.Ничкало, П.Перепелиця, С.Сисоєва) порушує питання створення такої моделі організації
навчального процесу, яка сприяла б підвищенню конкурентоздатності країни на світовому
ринку праці. Вектор сучасної освітньої діяльності спрямований на пошуки оптимальних
форм навчання учнів, розвиток зацікавленості науковими студіями, формування навичок набуття досвіду займатися дослідницькою та творчою діяльністю.
Провідні вітчизняні лінгводидакти (З.Бакум, Л.Варзацька, О.Горошкіна¸ Є.Голобородько,
Т.Донченко, С.Єрмоленко, С.Караман, О.Караман, В.Мельничайко, Е.Палихата,
М.Пентилюк, К.Плиско, М.Плющ, Л.Рожило, В.Тихоша та ін.) наголошують на такому процесі україномовної освіти, який сприяв би розвиткові творчих здібностей кожного учня та
забезпечував належний рівень сформованості умінь користуватися мовними засобами в усіх
видах мовленнєвої діяльності.
Мета нашої розвідки – запропонувати модель навчання студентів у позааудиторний час
для формування вмінь самостійно удосконалювати знання з української мови, працювати зі
словниками, довідниками, фаховою науковою літературою з обраної спеціальності. Така форма навчання, на нашу думку, забезпечить становлення творчої особистості майбутнього фахівця і поглибить знання з окремих розділів дисципліни «Українська мова» на основі зв’язків
між дисциплінами
Завдання 1. Прочитати поезію «Вранці» І. Манжури. Назвати фонетичні явища, представлені у творі та художні тропи (анафора, асонанс, алітерація). Пояснити різницю між вимовою і написанням виділених слів.
Ясна світовая зірка – височенько;
Гасне кругловидий блідий місяченько;
Тихеє озерце спить, не зворухнеться,
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Понад ним покрівцем сизий туман в’ється;
Ранній легкокрилий вітерець із гаю
Наче з ним шуткує, наче заграває:
То зів’є у купу, то розвіє чисто,
То одірве клапоть та й несе кудись-то…
То із очеретом шепче якусь мову,
Може, про що злеє, може, про розмову,
Ту, що він підслухав десь-то цеї ночі,
Як узголів’я тихо обвівав дівочі.
Духом сіножаті паше усе свіжим,
І тобі неначе щось серденько ниже,
Так і підмиває, мов на крилах, вгору…
Знявся б та й полинув по тому простору,
Пошукав би, може, чи не зуспів краю,
Де сльози людської гіркої немає.
Завдання 2. Погрупувати складні слова на дві колонки: І-а, слова, які пишуться через дефіс, ІІ-а – разом. Підкреслити другу від початку букву. Ясно/зорий, власто/любний, ощадно/позичковий, венозно/судинний, засухо/стійкий, авто/інтоксикація, паливо/постачання, лісо/хімія, авто/мотогонки, книжково/журнальний, лексико/граматичний, звуко/літерний,
зменшувально/пестливий,
контр/пропозиція,
селекційно/генетичний,
артикуляційно/акустичний, клішне/подібний, алфавітно/цифровий, магнієво/кальцієвий, губно/зубний,
окислювально/відновлювальний, греко/латинський, м’ясо/продукти, патентно/ліцензійний,
в’їзно/виїзний, аналітико/синтетичний, вишнево/малиновий, вібраційно/частотний.
Ключ: прочитати рядки поезії П. Чубинського, які стали гімном : «Ще не вмерла України
і слава, і воля».
Завдання 3. Розподілити іменники ІІ відміни чол. роду на дві колонки: І-а – слова, які
мають закінчення -а, я ; ІІ-а, – у, ю. Підкреслити другу від початку букву і прочитати рядки з
поезії Т. Шевченка.
Альбінос, абсурд, вітролом, атлетизм, в’юк, дебют, об’єкт, дебют, вітродвигун, пінопласт,
атестат, негатив, озон, каньйон, астероїд, в’яз, антракт, абзац, арготизм, газомір, недогляд,
аїр, абсолют, нейтралітет, атлет, зигзаг, азот, імперфект, атеїзм, Дагестан, еластик, волан,
з’їдень, бункер, анілін, антураж, акціонер, муніципалітет, араб, агрегат, нокдаун, аспект, апетит, вокал, датчик, Одер, багаж, з’їдун, аміак, антисептик, гонорар, алфавіт, гуж, відвар, алтей, атлетизм, велюр, мюль.
Ключ: «Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї, безталанну, Господа моліте» Т. Шевченко.
Завдання 4. Визначити рід невідмінюваних іменників. Записати за алфавітом.
Альма-матер, Алатау, айкідо, міносвіти, меню, кенгуру, какао, інкогніто, драже, гран-прі,
Антананаріву, Бісау, ембарго, Катманду, фойє, аліготе, глісандо, карате, Кюрасао, монпансьє, Монте-Карло, Найробі, алое, ретро-авто, Сан-Хосе, Сантьяго, візаві, букле, ембарго, єри,
івасі, інкогніто, каланхое, какаду, карт-бланш, кашпо, мокко, нетто, міледі, мас-медіа, макраме, лото, монпасьє, диско, ательє, екю, легато, лао, люби-мене, алібі, мансі, моторалі, мільдью, апріорі, жакоб, мецо-сопрано, Маямі, Мехіко.
Завдання 5. Розподілити слова за сферами вживання та внести до таблиці, знявши риску.
Обґрунтувати написання.
Лексика
суспільно-політична

наукова

виробничо-професійна

офіційно-ділова

Проти/конституційний, агро/фізика, науково/експериментальний, науково/розроблений,
ацетил/целюлоза, бета/промені, біо/гео/ценоз, адміністративно/господарський, мінерало/утворення, авіа/метрологічний, полі/хлорид, південно/східний, пів/Європи, продукто/обмін, проектно/експериментальний, політ/емігрант, електронно/променевий, анатомо/фізіологічний, вертикально/розташований, високо/концентрований, суспільство/знавець,
пруссько/австрійський, західно/український, паливо/споживання, патентно/інформаційний,
торф’яно/болотний, європейсько/азіатський, міфо/логія, міфо/творець, мовно/літературний
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культурно/національний, лексико/граматичний, лексико/графія, національно/самобутній,
країно/знавство, суспільство/знавець, мовно/стилістичний, порівняльно/історичний, судово/адміністративний, право/наступник, симетрично/протилежний, соціально/небезпечний,
соціолого/лінгвістичний, вібраційно/частотний, між/молекулярний, симетрично/розташований, слово/форма, сонячно/оптичний, моно/полізувати, навігаційно/геофізичний, вініл/хлорид, спинно/мозковий.
Завдання 6. Прочитати текст. Виписати зі словників, довідників професійну лексику, визначити сфери її використання, обґрунтувати орфограми.
Мова і суспільство – нерозривна єдність двох явищ, пов’язаних між собою як часткове і
загальне, як невід’ємна сторона й одна з обов’язкових ознак цілої суспільної системи в її
безперервному функціонуванні. Найтиповішим видом суспільства є етнос, народ, а найтиповішою його ознакою – мова. Мова як найважливіший засіб спілкування здатна обслуговувати
суспільство в усіх сферах людської діяльності.
Кожна мова, розвиваючись у часі і просторі, має відмінності між її фіксаціями, зробленими в різні періоди її історії, а також між місцевими різновидами (говірками, говорами, наріччями). Крім часового і просторового вимірів, мова має схильність диференціюватися ще й
соціально. Соціальні різновиди мови відіграють важливу роль у її розвитку, наприклад, у
творенні стилів літературної мови, професійної лексики (за Інтернет-виданням; О.Ткаченко).
Завдання 7.Обрати правильний варіант написання складних слів та обґрунтувати.
Анти/революційний, первісно/общинний, понад/звуковий ото/калориметр, солодкозвучний, проти/епідемічний, над/орбітальний, адміністративно/господарський, продукто/обмін,
азотно/калійно/фосфорний, культурно/національний, лімфо/вузол, лексико/граматичний, лексико/графія, ліберально/демократичний, десяти/складовий, венозно/судинний, навколо/сонячний, південно/український, диференціально/функціональний, діаметрально/протилежний, діагонально/перехресний, паперово/целюлозний, прямолінійно/паралельний, патентно/ліцензійний, паливно/енергетичний, проектно/експериментальний, дрібно/клітинний,
засухо/стійкий, між/регіональний, радіаційно-хімічний, південно/східний, ультракороткохвильовий.
Завдання 8.Прочитати текст. Провідміняти виділені слова.
Веслування – вид спорту, швидкісне пересування на човнах за рахунокопори лопатями
весел об воду на заздалегідь визначену віддаль. Розрізняють два види веслування: на човнах
з кочетами (академічні судна, народні, військово-морські яли) та на безкочетових (байдарки
й каное). Академічне веслування здійснюється 1, 2, 4 або 8 веслярами на човнах з рульовим
або без рульового з рухомими сидіннями і виносними кочетами; кожний весляр працює одним (розпашне веслування) або двома веслами (парне).
Змагання проводяться, як правило, на дистанції 1000 м (для жінок) та 2000 м (для чоловіків).
У 1976 році веслування було включено до програми Олімпійських ігор. Веслування на
байдарках здійснюється сидячи, дволопатевим веслом (1, 2, 4 веслярі), а на каное – стоячи на
коліні, однолопатевим веслом (1 або 2 веслярі, тільки чоловіки).
Народне веслування – веслування на удосконалених 1-2-місних човнах, шлюпках. Дистанція змагань 1000 і 2000 м (За Інтернет-виданням).
Завдання-дослідження 9. Записати текст. У підкреслених словах пояснити спосіб творення. Установити наявність у тексті слів, утворених способом переходу з однієї частини
мови в іншу. Дібрати приклади з фахової літератури, художніх текстів.
Лікувальна фізична культура (ЛФК) – комплекс методів фізичної культури, спеціальні фізичні вправи і природні фактори, що їх застосовують у медицині з лікувальнопрофілактичною метою. Складовими частинами ЛФК є механотерапія, трудотерапія і лікувальний масаж. У ЛФК застосовуються різні гімнастичні (найпростіші й доступні хворим) і
спортивно-прикладні (ходіння, біг, стрибки, плавання, веслування, ходіння на лижах та ін.)
вправи, туризм, ігри (городки, волейбол, теніс, баскетбол). Характерна особливість ЛФК –
дозоване фізичне тренування хворих. Природними факторами, використовуваними під час
виконання фізичних вправ і для загартовування організму, є повітря, сонце і вода. ЛФК застосовують в післяопераційному періоді, при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, нервової системи, при порушеннях обміну речовин, захворюваннях та ушкодженнях органів руху і опори, при аномаліях фізичного розвитку, в післяродовий
період, при будь-яких захворюваннях, якщо хворий тривалий час перебуває на постільному
режимі (За Інтернет-виданням).
Завдання 10. Відновити текст, визначити межі речень, поставити потрібні розділові знаки. Дібрати заголовок до тексту.
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Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) народився 13 травня 1849 року в місті Миргород
що на Полтавщині в родині бухгалтера повітового казначейства незначною була освіта Панаса
Рудченка бо після кількох років навчання в Миргородському парафіяльному а потім у Гадяцькому повітовому училищах чотирнадцятилітній хлопець йде на «власний хліб» чиновницька
служба П.Рудченка почалася в 1863 році в Гадяцькому повітовому суді згодом продовжується
у повітовому казначействі на посаді помічника бухгалтера пізніше займає цю ж посаду в Миргородському казначействі перші спроби на ниві фольклористичної діяльності та літературної
творчості припадають на роки служби в невеликих містах Полтавщини частина зібраних
П.Рудченком фольклорних матеріалів була згодом опублікована його братом І.Біликом у збірниках «Народные южнорусские сказки» (1869, 1870) та «Чумацкие народные песни» (1874) з
1871 року Панас Рудченко живе і працює в Полтаві його зовсім не приваблювала чиновницька
кар’єра хоча сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків дозволило досягти високого чину дійсного статського радника згодом починає пробувати свої сили в літературі прикладом для нього був старший брат Іван що вже з початку 60-х років публікував свої фольклорні матеріали в «Полтавских губернских ведомостях» друкувався в «Основі» перші його твори
(вірш «Україні» та оповідання «Лихий попутав») підписані прибраним ім’ям Панас Мирний
з’явилися за кордоном у львівському журналі «Правда» в 1872 році незважаючи на те що в 7080-х роках письменник продовжує інтенсивно працювати його твори в зв’язку з цензурними
переслідуваннями українського слова в Російській імперії друкуються переважно за кордоном
і на Наддніпрянській Україні були майже невідомі широким колам читачів 1874 року в журналі «Правда» побачили світ нарис «Подоріжжя од Полтави до Гадячого», згодом в Женеві (1877
р.) з’являється повість «Лихі люди» ще 1875 року в співавторстві з братом Іваном Біликом було закінчено роботу над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і подано до цензури проте
вперше твір з’являється у 1880 році в Женеві тоді як в Росії роман не був опублікований у
зв’язку з Емським указом 1876 року у 1886 році в Києві виходять збірник творів письменника
«Збираниця з рідного поля» та комедія «Перемудрив» одночасно Панас Мирний продовжує
виступати і в західноукраїнських збірниках та журналах де друкуються такі його твори як
«Лови» «Казка про Правду та Кривду» «Лимерівна» переспів «Дума про військо Ігореве» не
стало письменника 28 січня 1920 року (За Інтернет-виданням).
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЬВІВСЬКИХ ЖАРГОНІЗМІВ
Анотація. У поданій статті досліджено питання львівських жаргонізмів початку ХХ століття.
Науковий аналіз проведено за трьома основними напрямками: визначено мова походження жаргонізму, проаналізовано вживання жаргонізмів на сучасному етапі мовлення, а також проведено поділ
виділеного корпусу жаргонізмів за тематичними групами.
Ключові слова: жаргон, мова походження, тематична група, застаріла лексика.
Abstract. The given article investigates the question of Lviv jargon at the beginning of the XX century.
The investigation is carried out in three main directions:determination of the source language of jargon and
usage of the units at the present stage of the language development, as well as division of the analyzed
number of units into thematic groups.
Key words: jargon, source-language, thematic group, obsolete words.
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Завдання нашої статті – дослідити деякі аспекти львівського жаргону початку XX століття. Дослідження відбувалось на матеріалі словника «Лексикон Львівський поважно і на
жарт» (Н. Хобзей, К. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш) [1]. Матеріал для дослідження
представлений 274 одиницями. Нас цікавили такі аспекти: мова-джерело жаргонізму, тобто з
якої мови дана одиниця була запозичена, вживання даних одиниць на сучасному етапі функціонування львівського балакута, а також тематичні групи, на які можна розподілити виділений лексичний корпус.
Проблему жаргонізмів на сучасному мовному тлі розглядали провідні українські мовознавці: І. Смаль-Стоцький, О. Пономарів, С. Семчинський, Г. Яцимирська, О. Сербенська,
І. Стецула, Б. Ажнюк, В. Дончик, О. Тараненко, Л. Масенко, а також російські вчені:
О. Бондалетов, Г. Солганик, М. Мамардашвілі, В. Костомаров, І. Лисаков, О. Какоріна та багато інших.
«Жаргонізмами (франц. jargon, від галло-романського gargone — базікання) називають
слова, вживання яких обмежене нормами спілкування, прийнятими в певному соціальному
середовищі. З цієї причини жаргонізми ще називають соціальними діалектизмами. Жаргонізми — це переважно такі специфічні, емоційно забарвлені назви понять і предметів, які мають нормативні відповідники в літературній мові і, відступаючи від неї, надають процесу
спілкування атмосфери невимушеності, іронічності, фамільярності і т. д.»[4].
На противагу жаргонізмам розглянемо поняття норми. Норма, як підкреслює О. Пономарів, є сукупністю загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі[2]. Функційно-стилістичні аспекти жаргону як об’єкта
лексикографічного опису представлені професором Л. Ставицькою у «Короткому словнику
жаргонної лексики української мови». Варто зазначити один з основних моментів: «жаргонна лексика – це ознака передусім уснорозмовного мовлення, відтак вона за своєю природою
не тримається застиглої лексичної форми, а постає щоразу в іншому звуковому образі» [3].
У літературно-художніх творах жаргонізми використовуються «переважно з метою створення відповідного описуваному емоційного й соціального колориту, а також з метою мовленнєвої характеристики осіб, про яких ідеться»[4]
У нашому дослідженні, перш за все, ми прослідкували, жаргонізми якої мови найбільше
побутували в мові львів’ян на початку 20 століття. На тому етапі населення Львова було дуже багатонаціональне, оскільки місто знаходилося на перетині торговельних шляхів зі сходу
на захід та з півночі на південь. Протягом значного часу Львів перебував у Австро-угорській
імперії (як наслідок, німецький та угорський впливи), а також у Речі Посполитій (польський,
литовський, латвійський впливи), крім того, серед міського населення була популярна ще й
французька мова. Отже, на території Галичини, окрім української, були поширені польська,
німецька та французька мови, тому можна очікувати, що більшість слів в лексиконі львів’ян
були запозичені саме з цих мов. У результаті дослідження ми встановили, що процентне
співвідношення мов походження жаргонізмів таке:
• польська мова – 212 одиниць ( 77,4%), наприклад: азиль (біженець), акурат (якраз,
щойно);
• німецька мова – 31одиниця (11,3%), наприклад: машингвер (кулемет), алярм (тривога);
• англійська мова – 12одиниць (4,4%), наприклад: екзекутив (виконавчий), скрупул
(сумнів);
• французька мова – 6 одиниць (2,2%), наприклад: авантура (сварка), бомбон (цукерка);
• латинська мова – 4 одиниці (1,5%), наприклад: авіатор (контрабандист); грецька мова –
4 одиниці (1,5% ), наприклад: авто (автомобіль);
• угорська мова –3 одиниці (1,1%), наприклад: багов (тютюнова жуйка), мадяр (угорець);
• болгарська мова – 2 одиниці ( 0,7%), наприклад: портки (штани), баламут (дурисвіт);
• литовська мова –1одиниця ( 0,4%) наприклад: воздух (повітря);
• латвійська мова –1 одиниця ( 0,4%), наприклад: катапульта (рогатка);
• румунська мова –1 одиниця (0,4 %).
Наступним етапом дослідження було проаналізувати вживання жаргонізмів на сучасному етапі функціонування львівського мовлення. Джерелами для вирішення цього питання
постала жива мова сучасних львів’ян, телевізійні програми та радіопередачі. Статистика застарілих та вживаних слів виглядає так:
• 156 одиниць (57%) ще вживається в сучасній живій мові, наприклад:
алярм (тривога);
ангажувати (задіювати);
гербата (чай);
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буцигарня (в’язниця);
бігос (капуста, тушкована з м’ясом та з різними приправами);
ґатунок (сорт, вид).
• 118 одиниць (43%) стали архаїзмами, наприклад:
адоратор (прихильник);
азиль (біженець);
андрус (грабіжник);
амант (коханець);
алембік (чиста горілка).
Окрім двох попередніх етапів дослідження, ми поділили жаргонізми на такі тематичні
групи:
• «Артефакт» – 151 одиниць, 55,1%. (Тематична група «Артефакт» має такі підгрупи:
«Річ», «Одяг», «Взуття», «Ситуація», «Гра», «Їжа», «Посуд», «Меблі»), наприклад: фана –
прапор, конто – рахунок, пас – смужка;
• «Абстрактне поняття» -59 одиниць, 21,5%;
• «Людина» – 58 одиниць, 21,2% .(До групи «Людина» належать: «Соціальна сфера»,
«Інтелектуальна сфера», «Фізична сфера», «Фізіологічна сфера», «Емоційна сфера»), наприклад: азиль – біженець, консумен – споживач;
• «Природне явище» – 6 одиниць, 2,2%;
• «Тварина» – 3 одиниці, 1,1%;
• «Рослина» – 1 одиниця, 0,4%.
Основні результати дослідження можна сформулювати так:
а) Львівський жаргон з’явився на перехресті мов та культур і зазнав значного впливу домінуючої влади в той чи інший період;
б) переважна більшість жаргонізмів мають польське коріння, потім за чисельністю – німецькі та англійські;
в) більшість жаргонізмів початку ХХ ст. до сих пір залишаються у вжитку, меншість –
стала застарілою лексикою;
г) досліджувані жаргонізми поділяються на 6 тематичних груп, найчисельнішою з яких
стала «артефакт», далі йдуть «людина», «тварина», «рослина», «абстрактне поняття», «природне явище».
Отже, жаргон є продуктивним способом поповнення мови, стилістично її декорує і збагачує в культурному контексті.
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TEACHING UNUSUAL VOCABULARY (ON THE EXAMPLE
OF OCCASIONAL WORDS)
Abstract. The article is devoted to the research of the problem of teaching vocabulary as intercultural
barrier. It is widely known that occasional words are the part of the vocabulary of any language. However,
such words or word-combinations cause certain problems for understanding and further translation as
linguistic structures of different languages are not similar.
Key words: occasional words, teaching vocabulary, author neologisms, phraseological reiteration.

Nowadays teaching in higher educational establishments presupposes training of high qualified
specialists not only in the frames of their profession, but also training of personnel who can use foreign
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language as means of communication in different fields of modern life. Programs and methods of
teaching foreign language differ according to the aims, tasks and spheres of their further activity.
Teaching vocabulary is a difficult and at the same time interesting process which consists of
several stages. Primary stages of work on the vocabulary are: acquaintance with new material (work
on the form and pronunciation of the word); primary consolidation of the material studied (includes
a complex of exercises); developing abilities to use vocabulary in different types of speech activity
(speaking, listening, reading, writing). [1, c. 45]
Teaching vocabulary one should be focused on a system of exercises recommended for studying
and learning vocabulary on the initial stage of English language learning. The complex of exercises
which is aimed to develop any type of speech activity is subdivided into two subsystems:
preparatory exercises and speech exercises.
It is recommended to use the following exercises for teaching vocabulary (author neologisms in
particular):
• guessing (the words, their meanings according to context);
• physical exercises or TPR (names of actions, actions and commands execution);
• games on attention and understanding (teacher names a lexical unit and shows a toy or a
picture; children repeat all together only the words on the picture);
• choosing words/pictures according to the definite topic or situation;
• competition;
• game «Bingo»;
• repeating the words based on the principle of a «snowball»;
• communication in the frames of the topic. [2, с. 44]
Formation of author neologisms (occasionalisms or nonce words) is a continuing process which
demands attention and research. New occasional units require a comprehensive description. This
problem is always open for further investigations. Despite its apparent traditionalism, undoubtedly
teaching author neologisms is a scientifically prospective problem.
Occasional lexical units play a great role in replenishment of the vocabulary of the language.
The majority of occasionalisms are formed by standard ways of word-formation, but those which
are formed unconventionally, for the particular lexical group are of great interest.
Author neologisms are multifunctional. They perform figurative-expressive, characterizing,
nominative, comic, generalizing, creative and other functions. In our point of view, the most
essential criteria are: 1) speech affiliation; 2) non-reproducibility; 3) single use 4) derivation;
5) connection with the context; 6) expressiveness; 7) nominative optionality; 8) constant novelty;
9) individual membership.
Considering these features we find it possible to give the definition of occasionalism.
Occasionalism is an expressive unit of a speech which possesses the properties of nonreproducibility, derivation, contextual connection, and nominative optionality.
We would like to analyze occasional contextual modifications of phraseological units we face
with in the novel of W. Collins «The Woman in White».
For example:
− Now mind! I teach the sublime Dante to the young Misses, and ah! − my-soul-bless-my-soul!
− it is not in human language to say how the sublime Dante puzzles the pretty heads of all three!
− My-soul-bless-my-soul! When I heard the golden Papa say those words, if I had been big
enough to reach up to him, I should have put my arms round his neck, and pressed him to my
bosom in a long and grateful hug!
− Can your friend produce testimonials − letters that speak to his character?' I wave my hand
negligently. 'Letters?' I say. 'Ha! my-soul-bless-my-soul! I should think so, indeed!
− Is four golden guineas a week nothing? My-soul-bless-my-soul! Only give it to me − and my
boots shall creak like the golden Papa’s, with a sense of the overpowering richness of the man who
walks in them!
− ‘My-soul-bless-my-soul!’ cried the Professor, in a state of the extremest bewilderment. [3]
And:
− Ha! my good dears, I am closer than you think for to the business, now. Have you been patient
so far? or have you said to yourselves, 'Deuce-what-the-deuce! Pesca is long-winded to-night?'
− Walter, my dear good friend −deuce-what-the-deuce! − for the first time in my life I have not
eyes enough in my head to look, and wonder at you!
− 'Deuce-what-the-deuce! how can I help you, Walter, when I don’t know the man? [3]
We deal with phraseological reiteration, i.e. the repetition of the whole phraseological unit (PU).
However, this technique does not come isolated. It is intertwined with a set of techniques. The base
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forms of the phraseological units are «bless my soul» and «what the deuce». In the instantial form
we observe (a) reduplication of one (two) component(s) of the phraseological unit, (b) hyphenation
of the components.
This kind of instantial stylistic use of phraseological units has not been reflected in any works
on idioms in discourse yet. However, it can be foreseen because the transformation of the
phraseological units «bless my soul» and «what the deuce» goes against existing English rules of
word building.
A similar type of instantial stylistic use was mentioned by Chitra Fernando in the book Idioms
and Idiomaticity. The author introduces the term «permutation» and sees it as a change of a
phraseological unit into a compound word, e.g. break the ice − ice-breaker, open smb’s eyes − eyeopener (after the analogy of turning a free word combination with the structure Verb + Object into a
compound word, e.g. write a letter − letter-writer).[4, 296 P.]
The uniqueness of this transformation causes the uniqueness of Pesca’s speech. It is obvious that
the overuse of incorrect PUs produces humorous effect. It is doubtless that the translation of them is
a challenge to a translator’s skills.
According to Anita Naciscione there are three major elements, which serve as preconditions to
producing a novel instantial form of a phraseological unit. They are: (1) knowledge of phraseology
and stylistic patterns, (2) stylistic discoursal skills, (3) a certain element of imagination and
creativity. [5, 283 P.]
Then, a translator (like author) is supposed to fit with these preconditions as well but in a target
language.
Unfortunately, the Russian translator did not manage to render Pesca’s beloved expressions
properly.
Russian translation of the expression «My-soul-bless-my-soul!» (which appears five times in one
and the same form) is always different. Moreover, the translator uses base forms of synonymic PUs:
− ЯпреподаюдочкамязыкбожественногоДанте. И, помилуй меня господь, нет слов, чтобы
передать, как труден божественный Данте для этих трёх хорошеньких головок!
− Клянусь честью! Когда я услышал эти слова, я был готов броситься к нему на шею, если бы мог до неё достать, чтобы прижать его к сердцу! [6]
− «Может ли ваш друг представить рекомендации?» − Я небрежно помахал рукой. «Рекомендации?! − говорю я. − Господи боже, ну конечно.
− Разве четыре гинеи в неделю не деньги? Господи боже ты мой! Дайте их мне, и
мои сапоги будут скрипеть так же, как у Золотого папы, который подавляет всех своим богатством.
− О святой боже! − вскричал профессор, крайне озадаченный. − Вчемдело? [6]
The expression «Deuce-what-the deuce!» (which was used three times) is translated with the
help of different PUs in their base forms as well:
− А вы, наверно, уже сказали про себя: «Громы небесные! Песка никогда не кончит!»
− Ну, Уолтер, дружище, черт побери, впервые в жизни мои глаза так и лезут на лоб от
удивления!
− Черт возьми! Чем я могу помочь, Уолтер, когда я даже не знаю этого человека? [6]
As a result, the author’s intention to make Pesca’s speech sound unusual was not perceived by
the translators.
Another peculiarity of Pesca’s speech is that he usually introduces his English expressions by
exclamations like «English phrase», «English phrase», or «English proverb», for instance:
«Go, my friend! When your sun shines in Cumberland (English proverb), in the name of heaven
make your hay». [5]
In this very example (1) two parts of the original proverb, i.e. «make hay» and «while the sun
shines», appear in the inverted order, (2) three extra components are inserted into the proverb
structure: «in Cumberland», «English proverb», and «in the name of heaven» (the latter is a PU
itself).
The translation of the extract contains new components «in Cumberland» (в Кумберлендe) and
«in the name of heaven» (ради создателя); however, the exclamation «English proverb» and the
inverted order of the proverb were neglected:
− Поезжайте, дружище, ради создателя! Куйте железо, пока в Кумберленде горячо!
The indifference towards the exclusivity of Pesca’s speech made a well-depicted image of the
Italian professor rather flat.
Specificity of vocabulary learning in higher educational establishments is stipulated by current
requirements to the level of proficiency of high-class specialist, by the necessity in use all the layers
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of vocabulary in speech situations. Analysis of the phenomena of this kind improves foreign
language learning motivation by enriching the cultural stock of students’ knowledge.
Sociological characteristics of use of occasional vocabulary define its functional significance in
speech; pedagogical aspect considers identifying the ways and methods of teaching; linguisticdidactic analysis of material being learnt expands the range of ways and methods of solution of
speech problems.
Developed algorithm and system of training exercises, phasing and staging work based on
linguistic experience of students allow to achieve the greatest efficiency in teaching students skills
and abilities of occasional vocabulary use in speech and literature.
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GAINING COMPETENCES THROUGH INTERCULTURAL
COMMUNICATION USING SOCIAL NETWORKS
Анотація. У статті розглядається актуальне питання набуття компетенцій. Дослідження виконано на основі соціальних мереж. Виявлено культурні особливості соціальних мереж, які засвідчують наявність культурних розбіжностей. Доведено, що набути компетенції можливо за допомогою
міжкультурної комунікації, використовучи соціальні мережі як інструмент.
Ключові слова: компетенції, комунікативна компетенція, міжкультурне спілкування, соціальні
мережі, культурні розбіжності.
Abstract. The article focuses on the actual issue of gaining competences. The research has been made on
the basis of social networks. It has revealed cultural peculiarities of social networks that manifest cultural
differences. It has proved that competences can be gained through intercultural communication using social
networks as tools.
Key words: competences, communicative competence, intercultural communication, social networks,
cultural differences.

Introduction. Defining of the problem and the analysis of the last researches and publications. One of the most important conditions for modernization of higher education in Ukraine is to
provide European quality of education on the base of the rapid emergence of the Internet and social
networks as its successor technologies. Before analysis and framework can be applied and completed, the relevant context must be articulated.
Goals. The goal of this article is to examine the assumptions and practices underlying and considering the efficiency of the Internet and social networks as its successor technologies for higher
education and for people and society. We would like to qualify the Internet/Web and social networks as the ways that help to master the information/data explosion and at the same time they are
powerful educational tools and for the society members in general consumers it is the way of
banking and shopping, for entrepreneurs it is a way of running businesses.
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In the long history of the foreign language teaching the greatest benefit the lecturers can get is
for giving students the opportunity to experience the Internet/Web and social media. These not only
serve the education agenda, but is generally good for the personal development, in terms of energy
and time savings and improved learning productivity at large. We asked the lecturers to concentrate
on higher school needs in learning languages.
It is important to admit that the national educational institutions should seek to respond still
more effectively to the social expectations of their students as consumers of their educational services confronted with today's challenges concerning intercultural communication [3]. In this context,
we can say that the national educational system of Ukraine is quite adapted to take up these challenges of intercultural communication and already enjoys a certain degree of flexibility and reactivity, but still have to mobilize better its human and financial resources in the service of social, interlingual and cultural development of each student in each of its schools and universities. We still
have to work sufficiently in order to be in line with the requirements of the XXI century.
The intercultural communication analyst's interest in linguistics is motivated not only by its potential to augment our understanding of communication in general, but also by its relevance to
methodology and pedagogy. The study of intercultural communication forms a substantial part of
the curriculum in both first and second language education, teaching and assessing [1]. Our conceptions of communication are bound to influence the way in which the lecturers teach. It is important
to stress the necessity to continue exploration of the nature of communication as it is thus crucial in
the applied and theoretical sphere.
Communication analysis has focused very much upon the social nature of communication
which can be considered interactive and negotiated, determined by the social relations and identities
of the participants taking part in communication. This approach has been influential in the formation of this view that considers communication to be a mode of social and cultural interaction.
This view has developed in understandable reaction against other views of researches, each of
which has emphasized some element of language experience at the expense of others, or taken an
element which is present (and perhaps we come across it incidentally) in some conversation/text,
and elevated it into defining characteristic of all communication, often with particularly damaging
and de-motivating effects in the classroom.
Priority continued to be given to the formation of social and communicative competence [5;6]
that presupposes a high culture level. Verbal colleague professional communication in the global
scale is based on the knowledge of foreign languages and abilities to use those competences in the
professional sphere and activity since studies in language acquisition have begun to place more emphasis on how language develops for use in social interaction.
The communication strategy of the faculty of linguistics, National Technical University of
Ukraine “KPI” is entirely guided by principle of adaptation: adaptation to the university’s curriculum, of course, adaptation also to the expectations of its target public (students) and to changes in
the sphere of education, and lastly, adaptation to its limited internal resources [5, p. 14-15]. What is
more, national standards have to be developed and applied as lecturers can be frustrated by various
changes in them. National standards shall bring higher education in Ukraine closer to standards that
are being implemented in most other European countries due to this the education environments
will be the same as in all-European community. The last two decades we have noticed such recurring themes as the meaning of linguistic competence There is no argument over the fact that current
language teaching methodology views communicative competence as the primary language learning
objective. Today the term (originally formulated by Hymes [2]) is widespread and is characterized
by its complex nature and is subdivided into linguistic competence, sociolinguistic competence, discourse competence, strategic competence.
Culture is an important concept in the curriculum and the preference for deriving this cultural information is given to authentic sources from within the target culture. The students are taught to enrich their learning [4] in order to expand their vision of the target culture through social networks as
the way to be connected globally. It is suggested to discuss the idea that cultural differences are everywhere even in the way people use social media.
The students of the National Technical University of Ukraine «KPI» have a traditional vision of
technology as a kind of standardized process. But the researches have shown that it is not true if we
take social networks as an example. It should be stressed that individuals and businesses use social
media quite differently. So future specialists/professionals have to take the major cultural differences into account in order to communicate in a foreign language and to be connected globally.
The lecturers can help the students to be acknowledge with the differences in e-businesses as far
as such projects are based on a multilingual virtual communication and moreover, on diversity
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management. Nowadays we use Facebook, LinkedIn, Twitter and other social media in order to run
a business, to solve our personal problems that is for business and private purposes. While teaching
and training the students we are involved in the process of developing national and international social-media strategies. We can support the students of the linguistic faculty arranging for them
translation practice since they work as interpreters during multinational/international training sessions for corporations on social-media marketing and human resources (HR). The aim is to combine
the students’ marketing perspective with intercultural know-how.
Social-media networks have proved to be widespread and used in leisure time by students for
long. But for real life scenarios, the perception of social-media networks can be considered to be
powerful means of getting awareness beyond advertising, of demonstrating a company's readiness
to respond to customers, and of shaping a company’s reputation. In our study, a strong correlation
was found between learning and gaining communicative competence with the help of social media. It is important to teach the students not only communication in general, but corporate communication. The students have to be «equipped» with up-to-minute information through all the
communication channels that might help a company to be successful developing communication
strategy.
Many social networks originate in the USA and are under the influence of American culture. To
be spread globally, they have adapt their products and services to the requirements of target countries/communities/groups in the field of data protection and legal restrictions.
We can find cultural differences in the way the companies use social media. Ukrainian companies have a low presence on Facebook as well as Twitter. It is a challenge for a company to be active on line and on the site/especially bilingual site. The students have to be trained to experiment
and improvise using network tools and at the same time have to differentiate clearly between leisure
time and their working hours. They have to be able to decide to have separate or combined profiles
in social media for business and private purposes depending on their lifestyle. They also have to
know the differences in the use of applications that social media offer. The number of bloggers is
increasing in Ukraine but still there is a necessity to create Twitter accounts and Facebook pages in
several languages, with special content for the target groups.
Social media reflect the nation's cultural roots and differences between social groups. Coworkers, past or present, would like to stay in touch, to tell people about career changes, to find a
job, to offer a job. In spite of the fact that economic conditions differ widely the students have to be
taught to create innovative projects and find out the needs of the clients and business partners as
social media has become a regular part of the marketing and sales mix. Open innovations platforms
are powerful resources and the students can become co-workers, translators, co-designers of products and services.
To conclude, the students' overall language proficiency is actualized in four communicative activities. They are reception, production, interaction and mediation. The concentration on all these
activities can be achieved using social networks. They are likely to affect learning as it becomes
computer-mediated and practical translation training as it becomes computer-assisted. Future specialists/interpreters/translators need a variety of qualifications. These include communicative competence of several languages as well as intercultural competence. Further studies such as this seem
to be very promising and innovative for further research in language acquisition and language
teaching engaging students in a meaningful learning experience using social networks aiming at allround communicative competence.
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Анотація. У статті йдеться про комплімент як мовно-культурне дзеркало адресанта, специфіку реалізації компліментарної мови. Акцентовано на міжмовних компліментарних паралелях, наведені приклади реалізації мовних позитивних та негативних конотацій.
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Abstract. The author views the art of paying compliments and anticompliments as an intercultural skill.
Special emphasis is put on the addressres’s compliments and anticompliments as long as the author considers them to be the reflection of the positive and negative connotations.
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Комплімент (з франц. compliment, буквально – вітання) – це люб’язний, приємний вислів
з похвалою, схваленням [1]. Вивчення цього жанру виходить за межі лінгвістики, оскільки
він є засобом гармонізації міжособистісного спілкування і має яскраву національну специфіку. Про це свідчить і трактування самої лексеми комплімент у різних мовах. Як відомо, в європейських мовах одиниця комплімент функціонує з XVII ст., а в Росії вперше вона була зафіксована в документах Петра I в 1701-1702 рр. На думку Володимира Даля, ця лексема
запозичена з німецької мови. Цю версію підтримає і Макс Фасмер (комплімент – через нім.
Kompliment або італ. complimento; франц. compliment) [2] і наводить приклади графічних варіантів цієї назви у Петра I – кумплюмент. В українській мові є приклади енантіосемії, коли
спільнокореневі слова мають протилежне значення, порівн.: похвальба, хвальба (позитивний
комплімент) і похвалка, похваленство (погроза) [3], хоча традиційно безпідставна похвальба
засуджувалася в народі, порівн.: Калина хвалилася, що з медом солодка. В англійській мові,
крім традиційного тлумачення, слово комплімент має такі значення: 1) вітання, привіт,
уклін: compliments of season (до свята); 2) штамп у листуванні: with compliments; 3) заст. – подарунок, порівн. у фразеології: Bristol compliment – подарунок, не потрібний тому, хто його
дарує. В американському варіанті лексема похвала (praise) функціонує в значенні «оголошення подяки у наказі» (військ.) та «рекомендація» [4].
Проте ще до введення в мовний етикет класичного зразка існував так званий «народний
комплімент» та його антипод – «анти комплімент», презентовані у формі усталених компліментарних висловлювань або порівнянь. У сучасному спілкуванні компліментарна мова є
аплікантом дипломатичного етикету, а також складником увічливої повсякденної поведінки.
Від вдалого / невдалого компліменту залежить успіх чи програш мовної тактики адресанта;
знання законів компліментарної мови забезпечують перевагу в стратегії бізнесмена, правоохоронця, дипломата.
Комплімент-фразеологізм відрізняється за своєю композицією. Як правило, він побудований за моделлю порівняння, проте ця мовноконтактна етнокультурна одиниця є не тільки
лінгвальним витвором окремої особистості, а й відображенням комунікативної поведінки народу, тобто певної мовнокультурної спільноти.
Комплімент – це й мовно-культурне дзеркало адресанта, що демонструє рівень його толерантності, емоційної стриманості чи нетактовної поведінки. Він має і змістовно-емоційні
межі, оскільки такий вислів здатний легко переходити до інших словесних форм, зокрема
лестощів чи лайки. Володимир Даль виділяє декілька ознак лестощів, які не притаманні
справжньому компліменту, наприклад: «притворное одобрение, корыстная цель, лукавая
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угодливость, ласкательность, прельщенье, соблазн, за лесть», підкреслюючи, що «лесть да
месть дружны» [5]. Борис Грінченко позиціонує похвалу як схвалення, славу, гордість [3].
Комплімент не може перетворюватися на нотацію, тобто бути педагогічно утрируваним.
Антикомплімент виступає як словесна образа, насмішка, пересторога тощо. Його мета – образити, зупинити, повернути до реальності, сконцентрувати увагу на чомусь, збити пиху і т. ін.
Сучасні компліменти є полівекторними і поліфункціональними, тому їх класифікація охоплює значну кількість різних варіантів подібних висловлювань, зокрема похвала, лестощі, іронія,
вітання, прощання, співчуття, прохання, вибачення, звертання, вигук, схвалення, прямий комплімент, самокомплімент тощо. Розглянемо приклади компліментарних висловлювань, що функціонують у різних культурах для визначення окремих параметрів зовнішності людини. За емоційним навантаженням і основними конотаціями їх можна класифікувати таким чином:
– порівняння з позитивним контентом, наприклад: пишна, як у саду вишня; хороша як
квітка; хороший як кров з молоком; високий як смерека (укр.); красивая как звезда; брови дугами (рос.); брови – семикольорова веселка; очі як персики (еталон народів Далекого Сходу);
очі , як місячне сяйво; очі, як місяць, коли він сміється; очі, як осіння вода (спокійні) – кит.;
– приклади експресивної ввічливості або народної толерантності, оскільки, за традиціями більшості етносів, говорити про людину треба не прямо, обережно, щоб її не образити, порівн.: щоки пухкі, як пампушки; щоки, як у хом’яка; скривився, як кульбабка (про згорблену людину); тоненький, як пеньок; тонкий, як дубець (порівн. протилежну ознаку: міцний як дуб);
хлопець слабкий ,як дубок – у всіх прикладах використано іменник дуб, який в українському фольклорі символізує чоловічу силу, але для порівняння обрано пейоратив; маленька як горошина;
– іронічні стійкі порівняння, наприклад: білолиця, як мазниця (посуд для дьогтю); білий,
як циганська мітка / як циганський сир (брудний); білий, як арап (засмаглий); чорнобрив, як
руде теля; хороша, як свиня в порошу; хороший, як свиня в дощ;
– словосполуки з евфуїзмами, тобто перебільшенням ознаки, порівн.: красив как бог;
прекрасна как королева; прекрасен как ангел; очі, як фари в автобусі (сучасний варіант); волос, як мідний дріт;
– порівняння з негативними конотаціями, наприклад: губи, як лопати / халяви / мідні
труби; страшний, як смертний гріх; страшная, как ведьма (растрёпанная); чорна, як гадюка
/ каглянка (те, чим затуляють каглу – отвір у димоході) / мара / циганка; високий, як жердина
/ телеграфний стовп; зуби, як у жеребця;
– словосполуки з евфемізмами для зменшення емоційного навантаження на адресата
за умови, що комплімент має негативні конотації, порівн.: твоя жінка, як повітка, а моя – як
квітка; дрібний, як вівсик / воша / котячий недогризок; длинный, как каланча; щёки, как у бульдога (обвислі); ніс, як буряк (червоний) / кочерга / коцюба / бритва / черевик; но, как копна
нечёсаная; шея, как у гуся / жирафа (порівн. той самий варіант,але з позитивними конотаціями: шия, як у лебедя); шея, как у быка / бугая (товста); вуха, як у зайця / слона / вареники /
локатори; зубы, как частокол (ростуть близько й загострені на кінцях).
Як бачимо, аналіз наведених вище прикладів: пальці, як пагони бамбуку (кит.); очі. як у
дракона/фенікса (добрі й красиві, за китайською традицією); очі, як місяць, коли він сміється; очі, як місячне сяйво (кит.); зуби, як ріпа / пінка (білі). Компліменти з позитивними конотаціями, які описують окрему частину тіла людини, зокрема зуби, однакові в різних культурах. Таким інваріантом варто вважати порівняння зуби як перли, яке акумулює декілька
ознак: рівні, здорові, красиві і білі. Такий вибір порівняння мотивований тим, що перлина у
багатьох культурах світу виступає символом краси і чистоти. Так, у більшості народів перлина – це символ високості, багатства, здоров’я, віри й таємного знання. На Сході перлина
виражає поняття дитина, дружина, кохана, тому вона стверджує сімейне щастя. Така метафора є популярною й у слов’янських літературах, наприклад у російській класиці: «Ты где
была, Жемчужина, / когда я ждал тебя? ... / Я отсвет Лун, я отблеск Солнц, / мой путь –
светить любя» (К. Бальмонт); «Как раковина без жемчужин, / Я выброшен на берег твой»
(О. Мандельштам). Вона символізує науку, Коран, безсмертя завдяки своїй твердості та незмінності. Це давній культурний атрибут, уперше про який згадано в літературі Давнього
Китаю та Індії. У давніх народів перлина уособлювала душу людини.
Відомо, що перлина – рідкісний предмет, тому вона є атрибутом Христа і Пресвятої Діви завдяки своєму благородству, чистоті і білизні. Таке уявлення про перлину зустрічаємо і в художній літературі, порівн.: «Там – Приснодівою – Мадонна, / Тут, на землі, зорієш – ти, / Що в пурпуровій мушлі лона / Ховаєш перлу чистоти» (Є. Маланюк ), а також у давньоруських
азбуковниках: раковина з молюском – символ Богородиці, а перлина – символ Христа [6, с. 264].
Вона здавна була відома й у слов’ян. Так, з перлів виготовляли найдавніші прикраси на Русі.
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Зупинимося детальніше на специфіці мовної реалізації ознак худий / товстий у різних
культурах. Традиційно ту чи іншу рису / параметр зовнішності людини порівнювали з відомими предметами чи істотами (зоонімами, фітонімами, флоронімами, побутовими речами
тощо), що дозволяло уявити портрет особистості, про яку йде мова у компліменті. Репертуар
цих аплікантів-компаративів у різних культурах може бути як тотожнім, так й унікальним,
наприклад: худий, як тріска (укр.) – тонкий, как щепка (рос.); толстый, как бочка (рос.) –
gruby jak beczka (польськ.); гладкий як кабан (укр.) – жирный как боров (рос.) – as fat as а pig
(англ.). Проте більшість подібних компліментарних висловлювань є феноменами, порівн.:
гладкий,як слимак ; гладкий,як опецьок (розм.) – про невеличку на зріст, товсту та незграбну
людину або дитину (укр.); толстый ,как квашня (рос.) – додаткові конотації «пухкий»,
«крихкотілий»; einen Schmerbauch haben (нім., букв. – їсти шлунком); aufgeken wie ein
Pfannkuchen (нім.) – як млинець.
Компліменти значно різняться за градацією почуттів та сили емоційного впливу на адресата. Між позитивним та негативним полюсами існує велика кількість проміжних компліментарних варіантів, які передають багату палітру почуттів людини. Так, між полюсами
«абсолютна красуня» та «абсолютна потвора», хоча таке уявлення є лише припущенням,
існують яскраві порівняння щодо зовнішності жінки, наприклад: молодиця, як тихеє літо ,
що акумулює такі конотації: «осяйна», «сповнена фарб», «велична», «з ароматами квітів» і
т. ін. Якщо умовно погодитися на існування абсолютного ступеня певної ознаки, емоційним еквівалентом якого є предмет, з яким порівнюють рису / параметр людини і назва якого підсумовує всі можливі конотації, то це дозволяє виділити національно орієнтовані
складники порівнянь, пов’язаних тематично, але презентованих різними мовами. Розглянемо ознаку худий. Англійці порівнюють худу людину з граблями: thin as a rake; німці – зі
штрихом: nur noch ein Strich in der Londschaft sein; французи – із цвяхом: Maigre comme un
clou; іспанці – з макарониною: hecho un fideo; представники народу комі – з печеною трясогузкою; українці – з драбиною, а росіяни – з воблою або драною кішкою. Проте крім згаданих вище прикладів існує унікальний український вислів, який надзвичайно соковито та
неповторно передає портрет худої людини, порівн.: самі вуха та зуби. Існують і стандартні
європейські символи на позначення цієї ознаки: худий, як сірник, порівн.: thin as a match
(англ.); Dunn wie ein Streichholz (нім. ); Maigre comme une allumentte (франц.). Можна також
виділити й окремі міжмовні компліментарні паралелі: Haut und Knochen (нім.) та тонка, як
тичка (укр.). У слов’янській культурі популярним складником у подібному компліментарному порівнянні є лексема скелет та синоніми до неї: ребрами світить; хребет чухрає через хребет (укр.) – как скелет; как мумия; тощий, как кощей; тощий, как живые мощи
(оксиморон) – рос. Деякі приклади репрезентують окрему деталь, яку можна екстраполювати на весь образ, наприклад: кожа да кости (рос.). Є приклади цікавих сучасних реалізацій ознаки худий, порівн.: худой, как велосипед (О. Кожевников). У російській мові параметр тонкий має протилежні конотації залежно від фітоніма, з яким він порівнюється:
тонкая, как оса (позит.) і тонкая, как глиста (негатив).
Отже, компліментарний стиль спілкування «відчиняє» навіть зачинені двері, встановлює
контакт зі складним опонентом, надає можливість адресантові досягти мети, проте він потребує кваліфікованого лінгвістичного, етичного та етнокультурного аналізу для запобігання
конфліктних ситуацій при спілкуванні з представниками інших культур. Набуття необхідних
лінгвокультурних та міжкультурних компетентностей є потребою часу і важливим складником підготовки будь-якого фахівця.
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TEACHING EFL ON THEBASISOF LINGUO-CULTURAL CONCEPTS
Abstract. This article describes the ways and the methods of teaching English as a foreign
language on the basis of linguo-cultural concepts. The author gives explanations of difference of
the translation of words in two: English and Uzbek languages which shows the realization of
concepts variously in these languages and defining the most significant methods of teaching EFL
connecting with the culture of a being learnt language.
Key words:linguo-cultural concept, foreign language teaching, conceptual sphere, culture
English has become a very essential language in Uzbekistan. It is currently the most frequently
taught second language and when we speak about its importance, we should think how to
help learners achieve communicative competence.Teachinga foreign language is always closely
connected with process of interaction of two cultures: cultures of the native language and culture of
a target language. It is known that any communicative process is closely connected with two types
of knowledge – actually linguistic and extra lingual. It isn't less known that the high level of
mastering lexicon and grammar of a foreign language, not always guarantees successful
communication that is a main objective of training in any to foreign language. Knowledge
represents mobile semantic formations of different type. Researchers repeatedly noted that «the
fragments of experience, most important for language collective, receive language designation
which can be brief and not brief» [6, page 24]. Therefore, «at assimilation of foreign culture on
occupations by foreign language it is necessary one stereotype (regulating a speech interpretation)
to replace with others» [13, page 177]. In a technique of teaching foreign languages the concept can
be considered in two values: 1) as basic unit of culture and 2) as unit of the conceptual system of the
individual reflecting knowledge and experience of the person. It is caused by the fact that, first, both
when training, and at acquisition of a foreign language in specially organized conditions (for
example, on practical classes in English) there is «occurrence» trained in culture, new to it: it gets
acquainted and seizes new ways of perception and designation of the new culture (new concepts)
differently presenting the acquaintance to it surrounding reality. Secondly, mastering a foreign
language, trained expands the conceptual system, including in it new concepts. Thus, the concept as
category of a technique of teaching foreign languages is the culturally determined communication
unit selected as initial for formation of knowledge in the course of training in a foreign language.
We define the concept «knowledge» of a technique of teaching foreign languages as the information
selected and ordered by the individual in the course of cognitive activity in a foreign language, a
certain way received and according to certain criteria (norms) it issued for the solution of
communicative tasks. In this regard the fact that any concept has the information potential which is
realized in speech activity is obviously important and represents itself a certain «quantum of human
knowledge». It can be implemented in various forms: both verbal, and nonverbal [1, 12, 11, pages
394].Therefore, the concept as a sampling unit and the organization of a training material for
formation of knowledge allows to create information space on class in a foreign language, working
in which students seize knowledge. Selection of concepts in the content of training in formation of
knowledge is carried out on the basis of two principles: principle of the cultural importance and
principle of a variety of sign forms. The principle of the cultural importance assumes selection of
such concepts which information potential reflects key cultural and material values of carriers of a
target language. For example, concepts of Family,Time, Life, Friendship Health, Nature etc. The
principle of a variety of sign forms means that in the content of training concepts of different forms
are selected. Ability of a concept to be implemented in various sign forms gives the chance to select
material for formation of knowledge not only in a verbal form, but also nonverbal. Such selection of
concepts is carried out according to the methodical classification of concepts developed on the basis
of results of comparison of psycholinguistic classifications of concepts: on a way of representation
of concepts in consciousness [10, p 897] and on the dominating cognitive process.
At the different, at first sight, bases for classification researchers allocate identical types of
concepts (concepts of different forms). It can be explained with the fact that these «bases» are
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aspects of one process — process of conceptualization of surrounding reality which consists in that
that representation of a concept in consciousness one way or another becomes result of this or that
cognitive process. In this regard we find it possible to offer the methodical characteristic of a
concept as sampling units of a training material for formation of knowledge when training in a
foreign language in which the following types of concepts are allocated: images, concepts, schemes,
scenarios, frames. The selected concepts are considered also as units of the methodical organization
of material for formation of knowledge. All concepts are integrated in conceptual sphere – the
theme groups characteristic of a certain national and cultural community, designating set of the
potentialities concluded in a language lexicon in general or in a lexicon of its separate carrier. For
example, a conceptual sphere Education includes the following concepts: Teacher, Master/
Mistress, University teacher, Lecturer, Tutor, Supervisor, Student, Schoolchildren. Teacher - is used
as the general term, in relation to any person who learns, as at school, college, university, and other
educational institution. When tell «He is a teacher» about the person - it means that he is engaged in
training. But in practice it is most often specified: school teacher, university teacher, etc. Also the
term «teacher» is used in a general sense with such adjectives as good, poor, bad, excellent,
experienced when ability to impart knowledge means. Master/mistress – in many expressions these
words have replaced the term teacher when the teacher of a concrete subject means. University
teacher - the official name of the person teaching at university. Nevertheless, people not familiar
with educational terminology can call it lecturer since teacher at many is associated with school.
Lecturer (lecturer) is a subtype of the teacher of university who not only gives lectures, but also
hold seminars and consultations. Teaching assistant is not the permanent member of teaching
structure, but the visitor the foreign teacher at department (faculty) of the modern languages which
comes for 1 year for carrying out lessons of a spoken language. Tutor – the teacher, the mentor, the
head of group at university (Oxford) which gives individual consultations to students. Supervisor matters too, as tutor, but at the Cambridge university.
Student – traditionally in the British language the word student was applied relatively to the
persons which are trained at university or college. However now, the tendency of use of this word
in relation to the persons which are trained in any educational institution including school is
observed. This tendency has come from the American language. And though so far it concerns to
pupils of high school, but is sometimes used concerning pupils of elementary school. The word
«student» in English is wider on semantics, than in Uzbek. In English it can be used concerning any
person who something studies, irrespective of age, qualification and education level. Though in the
Uzbek education system application of the term "student" is tended to pupils of schools and
lyceums too. Schoolchildren - corresponds to Uzbek language «school student», i.e. is used for
allocation of this group as other than students, workers, etc. Pupil – corresponds to Uzbek «pupil».
But it is very seldom used even in a formal situation. However pupils don't love the address of
«children» therefore often teachers address them «people». [5, p 59]
For years, many ideas and perspectives concerning language teaching and the role of culture in
the process of language teaching have come, and then been taken over later by others throughout
the history of foreign language teaching. I am going to make a clear picture of how culture and
culture teaching have been viewed under various circumstances and through the eyes of different
approaches throughout the history of foreign .
The Cognitive Approach: In this approach, the language learner is expected to acquire
competence with the consciousness in a meaningful manner as a necessary prerequisite to the
acquisition of performance skills [8, pages 119–122]. The cultural orientation of language
teaching reflected by the Cognitive Approach, however, is not as clear as in the previous
methods; though it is clear the cognitive psychologists in the late 1960s, like Ausubel, placed
great importanceon meaningfulness and organization of background knowledge in the learning
process (9, pages 143–145).
Task-Based language Teaching:One of the main features of TBLT is that it implements
classroom activities in which students use authentic materials and have specific tasks to
accomplish in order to meet real-world language objectives. One of these is Activities Using
Cultural Objects . These activities involving the direct use and handling of products of a
culture(such as postcards, photographs, symbols, and images in song lyrics)can be very effective
in a task-based language classroom. One such activity, called Culture Composition developed by
Tomalin and Stempleski [1998], has as its purpose the development of writing skills, as well as
the recognition of cultural artifacts. The teacher hands out various pieces of realia, collected from
travels abroad to English speaking countries, such as bus or air tickets, receipts, coupons, money
and photographs.
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The Intercultural Competence. One of the most important changes in language learning and
teaching over the past two decades has been the recognition of the intercultural competence as a key
component. This change has transformed the nature of the experience of teaching and learning
languages to a great extent. According to Atay et al. [2, 2009], the objective of language learning is
no longer defined in terms of the acquisition of communicative competence in a foreign language,
which refers to a person’s ability to act in a foreign language in linguistically, socio-linguistically
and pragmatically appropriate ways [7, 2001]. Rather, it is defined in terms of the intercultural
competence. As stated by Byram , the success of interaction implies not only an effective
interchange of information, as was the goal of communicative language teaching, but also the «the
ability to decanter and take up the other’s perspective on their own culture, anticipating and where
possible, resolving dysfunctions in communication and behavior»[3, p. 42]. Linguistic competence
alone is not enough for learners of a language to be competent in that language. Language learners
must know what forms are culturally appropriate to address people, express gratitude, make
requests, and agree or disagree with someone. They should realize that behaviors and intonation
patterns that are appropriate in their own discourse community may be perceived differently by
members of the target discourse community. They have to understand that, in order to create
successful communication, language use should be associated with other culturally appropriate
behavior. The most known model of intercultural competence is supplied by Byram. Byram’s
model of intercultural communicative competence identifies five various factors involved:
Knowledge, Attitudes,Skills of interpreting and relating,Skills of discovery and interaction and
Political education including critical cultural awareness. Knowledge includes learning about social
groups, products, practices and processes of interaction. Attitudes involve curiosity and openness
towards the other as well as readiness to revise cultural values and beliefs and to interact and
engage with otherness. Skills of interpreting and relating mean ability to identify and explain
cultural perspectives and mediate between and function in new cultural contexts. Skills of discovery
and interaction are related to the ability to acquire new knowledge of culture and cultural practices
and the ability to operate knowledge attitudes and skills under the constraint of real-time
communication. Finally critical awareness is defined as the ability to evaluate critically the
perspectives and practices in one’s own and other cultures. The influence of Byram’s model has
been immense. It gives a detailed outline of what intercultural competence is and what kind of skills
need to be considered when teaching language according to the intercultural approach. It is useful
for teachers as it breaks down a complex concept into its constituent parts. Additionally, the model
is specifically designed for the language classroom.
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КРЕАТИВНІСТЬ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО КРОС-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Анотація. У статті акцентується увага на формуванні креативних здібностей студентів як одне
із основних завдань вищого навчального закладу в умовах глобального крос-культурного середовища.
Ключові слова: творча особистість, креативні методи, навчально-пізнавальна діяльність, позиція гуманізму, інтерактивні технології навчання, інтелектуальна діяльність.
Abstract. The article focuses on the formation of students' creative abilities as one of the basic issues of
educational institutions in globl cross-cultural environment.
Key words: creative person, creative methods, educational and cognitive activity, humanity approach,
interactive learning, intellectual activity.

Постановка проблеми. Одним із завдань сучасної вищої освіти можна назвати формування творчої особистості майбутнього фахівця. А саме креативні методи забезпечують
формування активних, здібних, ініціативних, інтелектуально і духовно збагачених особистостей.
Досить актуальним питанням сьогодення є створення нових сучасних освітніх технологій,
які мають сприяти загальному розвитку особистості, формуванню її культури, індивідуального досвіду, творчих здібностей.
Мета даної статті надати методи та прийоми розвитку креативної діяльності студентів у
процесі вивчення іноземної мови через інтерактивні технології навчання.
Виклад основного матеріалу. Основним завданням вищого навчального закладу є розвиток креативних здібностей студентів у процесі навчання і виховання, які мають сприяти
загальному розвитку особистості, формуванню її культури, індивідуального досвіду, творчих
здібностей, тобто побудову навчально-виховної системи, яка повинна базуватися на позиціях гуманізму – системи поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і вияв усіх здібностей [1, с. 210].
Що ж таке креативність? Це досить новітній термін, який неоднозначно трактується зарубіжними та вітчизняними науковцями. І.Дичківська вважає, що креативність – це стійка властивість
індивіда, що обумовлює здатність виявляти соціально значущу творчу активність; рівень творчої
обдарованості, здатності до творчості [2, с. 333]. Вільна енциклопедія Вікіпедія визначає креативність як здатність породжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення,
швидко вирішувати проблемні ситуації [3]. Чік Томпсон у своїй книзі «What A Great Idea!» стверджує, що « creativity is the ability to look at the same thing as everyone else but to see something different» (креативність – це здатність, як і всі, дивитись на одну й туж річ, але бачити щось зовсім
інше) [4, с. 18]. Він вважає, що креативність притаманна кожній людині і що це поняття — ще
один спосіб, щоб описати інтелектуальну діяльність особистості. Бути креативним означає бути
здатним збирати інформацію і ухвалювати рішення, які базуються на цій інформації. Бути креативним – це спроможність відчувати й усвідомлювати світ навколо нас, розуміти, що нам потрібно або бажано зробити у відповідь і починати його змінювати.
Виходячи з вищевказаного, можна розглядати творчу діяльність студентів як уміння усвідомити власний досвід, аналізувати й критично його оцінювати, а потім використовувати
цей досвід для пошуку нового, сучасного, новаторського продукту. Процес формування креативності студентів з метою створити такий продукт є досить складним і потребує викладачів, які самі готові до креативності, до створення нових методів, засобів та підходів у викладанні. Але існує багато перешкод на шляху створення умов для творчості. Часто викладачі з
метою пристосуватися і задовольнити певні потреби школи чи іншого освітнього закладу
спрощують програму та занижують вимоги до свого предмету. Таку методику викладання
Лінда МакНейл назвала «defensive teaching» [5, с. 157]. Не можна очікувати креативності
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там, де студентам безпідставно завищують оцінки або занадто спрощують матеріал для вивчення, результатом чого є поверхневі знання із того чи іншого предмету. Для процвітання
креативності (таланту) потрібно створити належні умови.
Відомий український науковець А. Сологуб розробив цікаву концепцію креативної освіти.
Він переконаний, що саме впровадження креативної педагогічної системи забезпечить формування духовно багатої, соціально активної, толерантної, фізично розвиненої творчої особистості.
Креативна освіта передбачає розвиток творчості студентів шляхом залучення їх до активних досліджень, що підсилюють їхню суб’єктивну позицію й сприяють набуттю нових знань. Основна
ідея креативної педагогічної системи – це творча свобода студентів. У цьому процесі студент
перетворюється з об’єкта творчої дії на суб’єкта та головну дійову особу. Роль викладача в організації креативного навчання полягає в переорієнтації з інформатора на фасилітатора [6, c. 34].
Це збігається з поняттями гуманістичної педагогіки, де педагога бачать не як засіб, а визначальний чинник навчального процесу, соратником і супутником дитини на шляхах пізнання.Принципи індивідуалізації та диференціації допоможуть викладачеві особисто впливати на
кожного студента, допомагати йому в навчальному процесі, сприяти виявленню креативності.
Якщо брати до уваги процес підготовки спеціаліста у вищому навчальному закладі, слід виокремити етапи розвитку його професійних умінь і творчих здібностей: репродуктивний, репродуктивно-творчий, творчо-репродуктивний та творчий рівень. Репродуктивний рівень – коли
студенти працюють за регламентованими інструкціями і правилами, шаблонами й стандартами,
надають перевагу роботі за підказкою. Репродуктивно-творчий рівень – коли студенти задовільно справляються з вирішенням типових проблем та ситуацій. Творчо-репродуктивний рівень
передбачає, що студенти мають достатньо сформовану систему знань, умінь та навичок, які дають змогу в основному успішно вирішувати нестандартні ситуації та виконувати професійні функції. Творчий рівень – найвищий у розвитку фахових умінь і навичок. Досягнувши його, студенти виявляють виражену професійну спрямованість особистості, добре розвинуті професійні
вміння, їм властивий пошук інноваційних методик, засобів і прийомів роботи [7, с. 47].
Велике значення має організація різноманітних видів навчально-пізнавальної діяльності,
у процесі якої студенти вирішують актуальні практичні та фахові проблеми, знаходять нестандартні шляхи їх вирішення, намагаються самостійно приймати рішення. Для креативної
освіти важливо враховувати принцип добровільності та ініціативності у виборі проблемних
ситуацій для дискусій та обговорень.
Якщо говорити про формування креативності студентів на заняттях з іноземної мови, то
ми вважаємо, що найкращими навчальними технологіями, які сприяють цьому, можна назвати інтерактивні технології навчання: кооперативне навчання (парна робота, робота в малих групах (діалог, синтез думок), пошук інформації, коло ідей); колективно-групове навчання (обговорення в загальному колі, мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, ажурна
пилка (мозаїка, «джиг-со»), вирішення проблем, дерево рішень, аналіз ситуації (кейс-метод);
технології ситуативного моделювання (симуляції або імітаційні ігри, рольова гра), технології опрацювання дискусійних питань (займи позицію, зміни позицію, неперервна шкала думок («континуум», «неперервний ланцюжок») [8, с. 483–484].
На нашу думку, для розвитку креативних здібностей студентів необхідно використовувати такі технології колективно-групового навчання, як вирішення проблемта її варіант дерево
рішень, а як завершальний етап можна запропонувати кейс-метод.
«Вирішення проблем»
Мета технології: розвивати навички самостійно вирішувати проблеми, уміння ухвалювати колективне рішення.
Дуже важливо ознайомити студентів із етапами вирішення проблеми:
з’ясувати суть проблеми, її важливість; обміркувати всі можливі варіанти вирішення;
проаналізувати можливі наслідки кожного варіанта; вибрати можливий варіант вирішення,
який здається оптимальним; якщо перший варіант рішення неефективний, спробувати інший
і розпочати все спочатку.
Як організувати роботу
1. Підготувати для студентів проблемну ситуацію.
2. Ознайомити їх із ситуацією та визначити суть проблеми.
3. Об’єднати студентів у групи, в яких вони могли б обговорити проблему, перш ніж перейти до пошуків шляхів їївирішення. Можна попросити студентів самим ініціювати створення груп.
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4. З’ясувати, чи є проблема важливою, чи зацікавлені сторони конфлікту в її розв’язанні.
5. Дати їм можливість визначити якнайбільше шляхів вирішення проблеми або можливих
варіантів. На цьому етапі жодне рішення або варіант не відкидаються і не коментуються. Необхідно генерувати велику кількість ідей.
6. Обговорити можливі позитивні та негативні наслідки кожної ідеї.
7. Вибрати найкращий варіант і дати згоду щодо його використання для вирішення проблеми (можна шляхом голосування).
8. Вибрати другий і третій варіанти (як резервні) на випадок, якщо перше рішення виявиться неефективним. Досягнути згоду щодо випробування варіантів.
«Дерево рішень»

Як варіант технології вирішення проблем можна використати «дерево рішень»
(див. мал.), яке допомагає студентам проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень. Особливість цієї технології полягає в тому, що викладач вибирає проблемну ситуацію, що не має однозначного рішення. Вона може бути викладена у формі ситуації із повсякденного життя, події із політичного життя країни, судової справи, епізоду
літературного твору тощо. На початку роботи студентам або роздаються зразки «дерева рішень» або його можна підготувати на дошці. Кожна група заповнює схему і шляхом обговорення приходить до одного варіанта рішення [9].
На завершальному етапі студентам можна запропонувати технологію кейс-методу (від англійської case-study – вивчення ситуації), відомий у нашій педагогіці як метод активного проблемного ситуаційного аналізу або метод ситуативного навчання на конкретних прикладах.
Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає
змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів.
Мета технології: сприяти розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.
Метод аналізу ситуації найбільш широко використовується у вивченні економіки і бізнеснаук. Уперше він був використаний у навчальному процесі в школі права Гарвардського університету у 1870 році. Гарвардська школа бізнесу подає таке визначення кейс-методу: «Метод навчання, за яким студенти та викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні
ділових ситуацій та задач. Ці кейси, зазвичай, підготовлені в письмовій формі і сформульовані, виходячи з досвіду реальних людей, що працюють у сфері підприємництва, можна прочитати, проаналізувати й обговорити зі студентами. Вони є основою для проведення бесіди,
дискусії в групі під керівництвом викладача. Тому кейс-метод є одночасно і особливим видом навчального матеріалу, і особливим способом використання цього матеріалу в навчальному процесі» [10].
Існують різні типи кейсів. Виділяють практичні кейси, які відображають абсолютно реальні життєві ситуації; навчальні кейси, основною задачею яких виступає навчання; науководослідницькі кейси, орієнтовані на здійснення дослідницької діяльності. European Case
Clearing House (ECCH) пропонує таку типологію кейсів: кейси- випадки, допоміжні кейси,
кейси-вправи, кейси -приклади, комплексні кейси, кейси-рішення [11].
Нас як викладачів іноземної мови перш за все цікавлять навчальні кейси, кейси-випадки,
кейси-вправи та кейси-рішення.
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Кейси-випадки. Це дуже короткі кейси, що описують один випадок. Кейси цього типу
можуть використовуватися під час лекції або уроку для демонстрації того чи іншого поняття
чи як тема для обговорення. Їх можна швидко прочитати; вони не потребують спеціальної
підготовки від студентів.
Кейси-вправи. Такі кейси дають студенту можливість застосувати на практиці здобуті навички. Найчастіше вони використовуються, коли необхідний кількісний аналіз. Маніпулювати цифрами в контексті реальної ситуації набагато цікавіше, ніж робити прості вправи.
Кейси-рішення. Студентам необхідно вирішити, що вони робитимуть в обставинах, що
склалися, і сформулювати план дій. Для цього студенту необхідно розробити ряд обґрунтованих підходів і потренуватися у виборі підходу, який перш за все націлений на успіх. Кейсрішення, як правило, вимагає чимало часу для ознайомлення, тому з метою економії часу
бажана попередня підготовка вдома.
Висновок. Як ми бачимо, креативна освіта передбачає розвиток творчості студентів шляхом залучення їх до активних досліджень, які продемонструють їх суб’єтивну позицію і
сприятимуть набуттю нових знань у процесі вивчення іноземних мов. А такі технології навчання, як вирішення проблем, дерево рішень та кейс-метод можуть реально наблизити процес навчання до практичної діяльності майбутніх фахівців.
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КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК
МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СОЦІУМІ
Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблеми міжкультурної комунікації в сучасному
світі. Поняття культура трактується як організаційна система поведінки (загальної і мовленнєвої)
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у межах певного суспільства. Досягнення розуміння і порозуміння між комунікантами ґрунтується
на адекватній орієнтації в ситуації (екстралінгвістичній та лінгвістичній) спілкування.
Ключові слова: комунікація, спілкування, комуніканти, мова, система, інтерпретація, культура,
діалог, текст, переклад, ситуація, контекст.
Abstract. The article is devoted to the research of intercultural communication in modern world. The
term «culture» is defined as organizational behavior system (general and lingual) in the frames of a
particular community. The achievement of understanding between communicators is based on adequate
orientation in the communication situation (lingual and extralingual).
Key words: communication, communicants, language, system, interpretation, culture, dialogue, text,
translation, situation, context.

Міжкультурна комунікація – це спілкування між людьми, які спілкуються різними мовами й належать до різних культурних середовищ. При контрастивному розгляді мов і культур
ми, безперечно, виявляємо певні універсалії – те, що є домінантними для мови й культури як
системи.
З іншого боку, етнонаціональна специфіка, навіть самобутність народу як носія певної
мови і культури зумовлена розбіжностями в історії розвитку народів, їх місця і ролі в сучасному світі, перспектив розвитку.
Доцільність розробки системи (підходів до) міжкультурної комунікації полягає в тому,
що комуніканти повинні розуміти нерідну мову . Ми підтримуємо інтерпретацію (трактування) поняття культура як універсально поширеної і водночас специфічної для певного суспільства нації, організації або групи людей орієнтаційної системи, яка зумовлює сприйняття,
мислення, оцінювання та дії людей у середині відповідного суспільства. Мова, немовні форми вираження (міміка і жести), специфічні значеннєві норми поведінки в соціумі (як індивідів, так і груп) зовнішніми маркерами (проявами) системи. Ця система буття соціуму передається від покоління до покоління.
Культурі як специфічній системі координат притаманні такі стандарти, як норми, оцінки,
переконання, ставлення, правила, які слугують орієнтиром для носіїв цієї культури. Культурні стандарти обумовлюють як власну поведінку члена соціуму, так і очікування поведінки
інших, сприйняття і оцінювання поведінки індивіда. Отже, виходячи із загальноприйнятих
стандартів, носій певної культурної традиції має змогу вирішувати, яку поведінку варто вважати нормальною, типовою чи, бодай, прийнятною, а яку ні.
Найважливіше завдання культури полягає в тому, щоб закласти підвалини для ідентифікації людини. При тому, що поряд з тенденціями глобалізації посилюються процеси національної самоідентифікації, сприймання розбіжностей між культурами веде до нагальної потреби міжкультурного діалогу. На шляху до успішної реалізації цього постулату варто
орієнтуватися на те, що сягає за межі звичайної культурної ідентифікації і стає на позиції інтеркультуральності. Коли людина виходить за межі культурної ідентичності (приналежності), вона вже не лишається «чужинцем» у нових, незвичних їй, мало пізнаних культурних
просторах і має змогу вибудувати нову самооцінку стосовно нових культурних груп. У той
час, як «чужинець» сприймає елементи іншої культури, його самооцінка еволюціонує від
виключно культурного до інтеркультурного стану.
Інтеркультурна ідентичність – це сукупність гнучких і динамічних властивостей індивіда, бо не обмежується і не структурується більш причетністю до первісної (етнонаціональної) чи чужої культури. Формування такої ідентичності ефективно сприяє діалогу різних
культур.
Зі сказаного випливає, що суть культури певного соціуму полягає в тому, що варто знати, щоб мати змогу діяти так, як це властиво для членів певного соціуму. Культура – це моделі, за якими людина сприймає певні речі, це моделі відношення речей між собою та їх інтерпретація. Саме тому все, що люди роблять або про що говорять, що вони в соціальному
плані узгоджують між собою, є продуктом їх культури. Мова й культура збігаються в комунікації.
Форми комунікації як особливого виду діяльності людини реалізуються комунікантами
(тими, хто спілкується) в їх міжособистісному контакті. Це охоплює всю сферу вербальної,
невербальної, паравербальної та виразної комунікації. У ході своєї життєдіяльності кожна
людина бере участь у комунікації, послуговуючись такими інструментами, як власна мова,
жестикуляція, одяг, хода, спів, танок, спосіб пересування, спосіб використання приміщення.
Поняття комунікації трактується перш за все як діалог: у ньому беруть участь принаймні
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двоє людей, кожна комунікація має певну соціальну обумовленість. Отже, питання міжкультурної комунікації перебуває в тісному зв’язку з проблемами соціо- і прагмалінгвістики, у
сфері викладання іноземних мов це охоплює такі аспекти, як країнознавство, теорія і практика перекладу та багато інших.
Поняття інтеркультурної комунікації та інтеркультурної трансференції найбільшою мірою актуалізуються в процесі перекладу. Перекладений текст самобутній не стільки тому,
що він складається із мовних знаків, які актуалізують можливості іншої мовної системи, але
й тому, що ці мовні одиниці відповідним чином монокультурно поєднані. Там, де є невідповідності між «вихідною культурою» і «культурою призначення» (тією, на сприйняття носіїв
котрої орієнтується виконавець перекладу), перед перекладачем постає дилема: на яку саме
культуру (вихідну чи призначення) має бути орієнтований його переклад. Отже, літературний переклад – це продукт міжкультурної комунікації, яка розгортається між двома агентами
(автором вихідного тексту й адресатом), але й за участі третьої особи - перекладача як важливого партнера й свідомого співавтора, котрий висловлює свої погляди і ставлення та певним чином на неї впливає і нею керує. Те, наскільки добре перекладач розуміє і як добре здатен інтерпретувати текст, обумовлено достатнім знанням історії, суспільства, інституції,
соціальних умов, релігійних переконань, культурно і ситуативно зумовлених зразків мовленнєвої діяльності та поведінки «вихідної культури», оперативним володінням синтаксисом і
семантикою «вихідного тексту» і їх структурою.
Автор перекладу створює новий динамічний зв'язок і є міжкультурним перенесенням тексту в тих межах, наскільки він враховує культурно-специфічне зіставлення мови, ситуації
та об’єкта, що є предметом інтерпретації.
Для успішного перекладу автор має брати до уваги такі фактори цільової культури, як інституції, форми прояву й знакові системи повсякдення, звичаї, соціальні ролі. Варто також
орієнтуватися на читацьку аудиторію, її склад, досвід, інтереси, норми поведінки, мотиви, пізнавальні і емоційні форми свідомості і характер переживань.
У дидактичному плані з погляду перекладу розбіжність культур, у межах яких ми спілкуємося, означає відмінність між «вихідною культурою», себто культурою «вихідної мови», і
«цільовою культурою», себто культурою «цільової мови». Фактори, що зумовлюють таку
розбіжність, такі:
− різні мовні структури та різні мовні закони при контекстуально рівноцінних ситуаціях;
− різні форми вживання мовних і немовних засобів, таких як, наприклад, фразеологічних
зворотів, соціально нормованих схем дій, використання соціолектів/діалектів;
− різний соціокультурний контекст: системи традицій, норм, оцінок; історичні й географічні реалії, політична система, суспільний устрій, власне особистісне розуміння культури,
освітніх та соціальних ідеалів, табу тощо;
− різний рівень пізнання окремого індивіда, його інтелектуальний рівень, духовний світ,
світоглядні позиції, соціальне середовище, життєва практика, здобуті навички, умови життя
та праці, традиції, соціальний статус, світ захоплень.
Змістова відповідність і структурна схожість перекладу з оригіналом визначається комунікативною ситуацією, в якій перебуває перекладач. Адекватність перекладу залежить від
того, наскільки добре перекладач усвідомлює ситуацію перекладу, оперативно виражає себе
як агента мовленнєвої (усної чи писемної) комунікації через цю свідомість. Запорукою виконання вдалого перекладу є холістичний підхід до тексту, себто трактування тексту як єдиного цілого одночасно щодо оригіналу й до перекладу.
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ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА
ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Анотація. У статті розглянуто сутність культури та роль культурологічного компонента при
формуванні міжкультурної компетенції у студентів економічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій освіти в контексті глобалізації і зміцнювання міжкультурних контактів.
Ключові слова: культура, міжкультурна компетенція і комунікація, культурологічний компонент, мовленнєвий етикет.
Abstract. In the article are considered the essence of culture and the role of cultural component for
forming of intercultural competence of students majoring in economics in accordance with modern
educational trends in the context of globalization and intense cross-cultural contact.
Key words: culture, intercultural competence and communication, component of culture, speech
etiquette.

В усьому світі завдяки постійному зростанню глобалізації, розвитку міжнародного туризму й міграційних процесів міжнародні та міжкультурні контакти стали важливою частиною
сучасності. Сьогодні відбувається інтернаціоналізація всіх аспектів життя, тому ефективне
спілкування з представниками інших культур набуває великого значення, особливо у сферах
науки, освіти, політики та економіки.
За останні десятиріччя дослідження міжкультурної компетенції в економіці, особливо в
сфері міжнародного менеджменту, стало важливою наукою. У процесі міжнародного спілкування стає зрозумілим той факт, що культурні відмінності відіграють важливу роль у ділових
відносинах і можуть суттєво вплинути на кінцевий результат співробітництва. Але часто перед учасниками ділових контактів постають проблеми щодо сприйняття цінностей і традицій
іншої національної культури, що значно ускладнює їх стосунки й нерідко призводить до непорозуміння.
Актуальність цієї статті полягає у визначенні сутності культури й міжкультурної комунікації та компетенції та ролі культурологічного компонента для вдосконалення міжкультурної
компетенції в навчанні іноземній мови економістів будь-якої спеціальності. Без уміння спілкуватися мовою іноземного партнера, знань їх національно-культурних, релігійних, політичних і соціальних особливостей неможлива ефективна професійна діяльність. Тому особливістю викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю є не
тільки фахове і комунікативне, але і міжкультурне спрямування вивчення мови та підпорядкування методів, матеріалів і прийомів викладання досягненню кінцевої мети – виробленню
вмінь та навичок усного та письмового спілкування випускників університету іноземною мовою у відповідних сферах економіки, науки та повсякденної діяльності. Такий підхід у викладанні іноземних мов забезпечує підвищення рівня професійної, міжкультурної компетенції та загальної культури студентів.
Уже давно стало зрозумілим, що не є достатнім тільки володіння граматичними й стилістичними правилами іноземної мови для того, щоб ефективно спілкуватись з представниками
інших культур. Оволодіння іноземною мовою насамперед пов’язане з оволодінням іншомовною культурою. Це передбачає не лише засвоєння знань про культуру, а й формування здатності й готовності розуміти менталітет носіїв мови, що вивчається, а також своїх національних особливостей.
У сучасних гуманітарних науках поняття “культура” належить до ряду фундаментальних,
а останні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, які присвячені визначенню культури, виявили велике значення компонентів культури при навчанні іноземній мови. Сьогодні існує більше 500 різних визначень культури.
Так, за дефініцією Ф.Бацевича, культура – це «цілісний історичний феномен, локальна
цивілізація, яка виникла на фунті територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної
та психологічної спільності» [1].
Німецький вчений Х.Херінгер визначає у своїй книзі «Міжкультурна комунікація» культуру як «щось надбане, що виникло в сумісній діяльності в процесі культурної еволюції».
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Культура, на його думку, «існує в головах людей як знання. Об’єкти культури без знань
втрачають своє культурне значення» [2].
Більш глибоко розкриває сутність феномену культури А.Лосєв: «Культура є сукупність
усіх основних верств історичного процесу (економічних, соціально-політичних, практичнотехнічних, наукових, художніх, моральних, релігійних, національно-народних, побутових…).
Тип культури є система взаємовідносин всіх верств економічного процесу даного часу та місця. Ця система утворює неподільну цілісність як певна культура, яка наочно й чуттєво виражає її матеріальну та духовну специфіки» [3]. Отже, культура – це комплексний еволюційний процес, протягом якого виникають нові виміри та шари культури.
Одним із основних завдань на заняттях з іноземної мови має стати розширення культурологічних знань студентів, що передбачає залучення їх до культурних традицій й цінностей,
знайомство з кращими творами світового мистецтва, формування навичок толерантної поведінки в різних життєвих ситуаціях. Такий підхід сприяє зростанню інтересу студентів до чужої культури і мови та розвитку толерантності до особливостей іншої культури.
Про необхідність вивчення культури народу, мова якого вивчається, у своїх працях зазначають як зарубіжні, так і вітчизняні вчені (Х. Крумм, Ф. Бацевич, І.Халєєва, С.Термінасова,
Н.Бориско, Є.Верещагін і В. Костомаров, та ін.), розкриваючи основні риси полікультурної
комунікації.
Німецький вчений Х.Крумм підкреслює, що «першорядним завданням при вивченні іноземної мови є налаштування студентів на багатомовність і життя в полікультурному суспільстві та надання їм умінь до міжкультурної комунікації» [4].
Залучення культурологічного компонента у зміст навчання іноземної мови сприяє збільшенню фонових знань про національно-культурні особливості іншої країни. У силу комунікативної спрямованості іноземної мови вдосконалюються комунікативні вміння адекватно
виражати свої думки, бажання, наміри відповідно до норм етикету, прийнятих у країні досліджуваної мови, розвиваються особистісні якості, що виражаються в здатності до поваги та
прийняття проявів чужої культури.
На думку А.Бацевича «соціокультурний компонент (у навчанні іноземній мові) – складова вивчення іноземної мови і міжкультурної комунікації, на базі котрої формуються знання
про реалії, звичаї, традиції країни, мова якої вивчається; знання і навички комунікативної
(вербальної і невербальної) поведінки» [1].
Тому для формування у студентів сучасних знань про культуру, реалії життя в іншомовних країнах, адекватної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях, тобто соціокультурної обізнаності, необхідно активніше впроваджувати культурологічний підхід до вивчення
іноземної мови, оскільки він сприяє формуванню міжкультурної компетенції й глобального
мислення студентів та створює інтелектуальну базу для їхньої майбутньої професійної діяльності.
Саме поняття міжкультурної компетенції виникає в середині ХХ століття і пов’язане з
іменами таких вчених, як А. Бацевич, Ю. Болтен, Е.Голл, Г.Гофстеде, А.Кнапп -Поттхофф,
Р.Портер, Д.Трагер, Л.Самовар та інші.
Так, Ю.Болтен дає таку дефініцію: «міжкультурна компетенція – це успішна цілеспрямована комбінація індивідуальної, соціальної, професійної і стратегічної поведінки в міжкультурному контексті» [5].
Сьогодні в комунікативній методиці не існує прозорих меж між комунікацією та міжкультурною компетенцією. Так, І.М’язова вважає, що «міжкультурна комунікація – це водночас і наука, і набір навичок, якими потрібно оволодіти під час спілкування, оскільки взаємодія з іншою культурою вимагає певних знань та умінь, зосередженості на успадкованих та
усталених нормах соціальної практики людей, які належать до різних національних та етнічних спільнот» [6]. Згідно визначення Ф.Бацевича, «міжкультурна комунікація – це процес
спілкування (вербального і невербального) людей (груп людей), які належать до різних національних лінгвокультурних спільнот, як правило, послуговуються різними ідентичними мовами, відчувають лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач або
культурного шоку в спілкуванні» [1].
Вважаємо, що важливу роль в міжкультурній комунікації відіграють специфічні символи,
стереотипи, упередження, національний мовленнєвий етикет. Культура спілкування є одним
із пріоритетних компонентів культури фахівців. Вона синтезує в собі комплекс знань, цінностей, зразків поведінки, характерних для ситуацій ділового спілкування, а також умінь реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення ефективності спільної діяльності. Мовленнє105

вий етикет пронизує всі сфери людського життя і діяльності, він розглядається як сукупність
культурних, національних та соціальних правил мовно-комунікативної поведінки, притаманних тим чи іншим націям і національним спільнотам.
Питання етики ділового спілкування розглядались у працях І.Альохіної, Т.Аргентової ,
В.Співак та ін. Під етикетними нормами розуміють доцільність вживання мовленнєвих засобів у різних соціальних умовах . Прагматичні норми – це правила спілкування: уміння розпочати та закінчити розмову тощо; і тактика спілкування: уміння перефразувати вислів, заповнити паузу тощо. Практика комунікативного підходу до вивчення мови показала, що ці
компоненти спілкування відіграють у ньому не менш важливу роль, ніж, наприклад, правильність мовлення, оскільки неправильне звертання із порушенням етикетної норми може
призвести до більш негативних наслідків, ніж граматична чи лексична помилка. Тому дотримання правил мовленнєвого етикету сприятиме удосконаленню культури ділового спілкування фахівців.
Висновки. Таким чином, можна зазначити, що використання культурологічного компонента робить заняття більш різноманітними, цікавими й емоційними, і це сприяє вдосконаленню міжкультурної компетенції, яка є основою для ефективної комунікації і має за мету досягнення такого рівня компетенції, який буде необхідним і достатнім для професійної
діяльності та ділового й наукового спілкування з представниками іншомовних країн.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Анотація. У статті розглядається сутність, історико-методологічні основи вивчення міжкультурної комунікації, практичне значення соціокультурної компетентності і толерантності, а також проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в сучасному полікультурному світі.
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етноцентризм.
Abstract. This article considers the essence, historical and methodological bases of intercultural
communication studying, practical significance of sociocultural competence and tolerance, problems and
perspectives of intercultural communication in modern polycultural world.
Key words: intercultural communication, socio-cultural competence, tolerance, ethnocentrism.

У сучасних умовах трансформації суспільства, модернізації культури та прагненні країн
до співробітництва в усіх сферах життя, особливого значення набувають міжкультурні
зв’язки між представниками різних культур. Особливо гостро проблема міжкультурної комунікації постає в галузі економіки, міжнародної політики та екології.
Питання міжкультурної комунікації вивчають культурологи, соціологи, філософи, етнологи, етнографи, лінгвісти, зокрема вагоме значення мають теоретико-методологічні праці
вчених В. Антонова, С. Арутюнова, Е. Баграмова, Ю. Бромлея, А. Вежбіцької, Г. Гачева,
Н. Гасанова, Л. Гумільова, Т. Дейка, Л. Дробижевої, Б. Єрасова, В. Конєцкої, Л. Уайта,
Б. Успенського та інших. Дослідження цих авторів сприяють розумінню цілісності та ком106

плексності проблем міжкультурної комунікації: соціально-психологічних аспектів міжнаціонального спілкування та його структури (Н. Гасанов, Л. Дробижева, В. Конєцка, Б. Єрасов);
формування і функціонування культури міжнаціонального спілкування в різних сферах суспільного життя (Т. Бурмістрова , С. Дмитрієв); етнологічні теорії (С. Арутюнов, Е. Баграмов,
Ю. Бромлей, Л. Гумільов) тощо.
Поняття «міжкультурна комунікація», «культура міжнаціонального спілкування», «міжетнічна культурна комунікація» в науковій та суспільствознавчій літературі почали вживатися з початку 80-х років XX століття і багато вчених, розкриваючи поняття «міжкультурна
комунікація», базувалися на поєднання двох понять – «культура» та «комунікація» [3; 11].
Так, О. Тейлор у своїй книзі «Міжкультурна комунікація: важливий вимір ефективної освіти» підкреслює, що комунікація – це спосіб, за допомогою якого люди спілкуються, що зумовлений їх культурою. Це породження культури. Продукт і витвір культури [9; 17] .
Е. Верещагін і В. Костомаров визначають міжкультурну комунікацію як «адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних національних культур» [2; 26] . На нашу думку, під міжкультурною комунікацією варто розуміти безпосередній акт спілкування, обмін думками між двома і більше представниками різних
культур, які побудовані на взаєморозумінні.
Міжкультурна комунікація може виявлятися в таких формах:
Ó безпосередній контакт спілкування;
Ó опосередкована комунікація представників різних культур (через перекладача або за
допомогою технічних засобів);
Ó через тексти на різних носіях, які допомагають вивчати особливості іншої культури.
Найбільш поширеною причиною труднощів у процесі міжкультурної комунікації є невідповідність кодів і концептів між взаємодіючими культурами: вербальних, невербальних, екстралінгвістичних, концептів, уявлень, алюзій тощо. Помітний вплив на відбір та презентацію
інформації має культурно-мовний код, який тісно взаємопов’язаний з менталітетом і національним характером його носія.
Дослідниця І. М’язова зауважує, що на заваді ефективної міжкультурної комунікації
може стояти явище етноцентризму, яке має як позитивні, так і негативні фактори. У першому
випадку явище етноцентризму впливає на підтримання ідентичності та збереження цілісності
етнічних груп, у другому – не приймає чужих етнічних груп. Однак синтезом вищезазначених аспектів етноцентризму вважають мультикультуралізм, який виступає чинником єдності
індивідуальної і соціальної свободи людини [7; 109].
У процесі міжкультурної комунікації, підкреслює В. Крисько, розкриваються національно-психологічні особливості мовців у таких сферах: мотиваційній (мотиви комунікації); інтелектуально-пізнавальній діяльністі (особливості світосприйняття носіїв певної культури);
емоційно-вольовій (емоційні та вольові якості); комунікативно-поведінковій (способи та форми передачі інформації) [6; 148]. Таким чином, можна стверджувати, що в процесі міжкультурної комунікації мовців можуть об’єднувати загальнолюдські цінності, а роз’єднувати –
цінності інших рівнів, що зумовлені культурною ментальністю.
Важливою умовою уникнення міжкультурних непорозумінь є наявність соціокультурної
компетентності, яка, передусім, передбачає формування соціокультурної толерантності.
Так, І. Ємельянова зауважує, що «у сучасному суспільстві нетерпимість все частіше стала
переходити у різні форми екстремізму, який розпалює ворожнечу, національну розрізненість, що породжує соціальні конфлікти» [1; 15]. Саме тому головною умовою існування
особистості в полікультурному світі є терпимість до іншого способу життя, поведінки та
вірувань.
Здійснення міжкультурної комунікації дає надію на збагачення національних культур,
однак у той же час представляє небезпеку витіснення власних культурних витоків та цінностей. Це можна пояснити соціально-політичними, економічними, науково-технічними змінами у світовій спільноті. На нашу думку, головною умовою ефективності науково-технічного
прогресу і миротворчості є взаєморозуміння культур.
На сьогодні освіта у вищих навчальних закладах повинна постійно сприяти підготовці
конкурентоспроможних фахівців, які розуміють глобальну взаємозалежність між націями і
необхідність міжнародної солідарності, готові до конструктивної співпраці. Влучно зауважив
Е. Холл: «...люди повинні навчатись переходити за межі культури і адаптувати її до епохи та
до свого власного біологічного організму», оскільки людині потрібен досвід інших культур,
так само, як власне, культура «для того, щоб вижити, потребує взаємодії з іншими культурами» [10].
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Питання міжкультурної комунікації, як процес обміну інформацією, почуттями, думками
представників різних культур є на сьогодні дуже важливим. Ефективне вирішення цього питання полягає в зміцненні соціальної і духовної консолідації в суспільстві, створенні високої
культури міжособового і міжнаціонального спілкування, формуванні навичок міжкультурної
взаємодії, яка враховує компетентність у використанні вербальних і невербальних модальностей.
Література
1. Библер B.C. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 15–18.
2. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М., 1990. – 250 с
3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основи межкультурной коммуникации: Учеб.
для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
4. Ерасов Б. С. Социальная культурология: учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Б. С. Ерасов. –
Изд-е третье, доп. и перераб. – М. : Аспект-Пресс, 2000. – 591 с.
5. Эдвард Холл – великий дедушка НЛП. – http://www.timesaver.ru/articles
6. Крысько В. Г. Социальная психология: Схемы и комментарии / В. Г. Крысько. – М. :
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.– 208 с.
7. М’язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття “міжкультурна комунікація” / І. Ю. М’язова //
Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 8 . – С. 108–113.
8. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003. – 718 с
9. Orlando L. Taylor. Cross-Cultural Communication: An Essential Dimention of Effective Education.
Revised and reprinted, 1990.
Попова А.І.,
старший викладач кафедри філології,
Харківського автомобільно-дорожнього університету

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Анотація. У статті розглядаються особливості та лінгводидактичні можливості використання інтернет-ресурсів,що містять українознавчу інформацію, у практиці викладання російської мови
як іноземної. Показано, що соціальні мережі застосовуються в мовній підготовці іноземних студентів як мовне середовище для формування їх міжкультурної компетенції, зацікавленого та позитивного ставлення до українського суспільства та культури.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, соціальні мережі, комунікативна компетенція.
Abstract. The article describes the peculiarities and linguae-didactic possibilities of using the internet
resources which contain information about Ukraine in the practice of teaching Russian as a foreign
language. It is shown that social networks are used in language preparation of foreign students as a
language environment for creating their intercultural efficiency, their interest and positive attitude towards
Ukrainian society and culture.
Key words: informational and communicational technologies, social networks, communicative efficiency.

Постановка проблеми. Сучасній людині сьогодні важко уявити своє життя без Інтернету: він дає можливості для роботи, спілкування, обміну різноманітною інформацією. На сьогодні Інтернет став глобальним посередником у спілкуванні між людьми різного віку, різних
країн, соціальних і культурних прошарків. Інформація, що знаходиться в Інтернеті, є доступною (оскільки її використовувати може будь-хто, підключений до мережі), постійно поновлюється, не обмежена за обсягом, супроводжується великою кількістю графічного та ілюстративного матеріалу (фотографії, малюнки, схеми, таблиці, графіки, відеоролики тощо). Крім
того, наявність будь-яких мобільних пристроїв – айфонів, айпадів, планшетів, нетбуків, якими активно користуються студенти і викладачі, сприяє інтеграції інтернет-технологій у навчальний процес і, зокрема, у процес мовної підготовки іноземних студентів, формуванню їх
комунікативної компетенції та готовності до міжкультурного спілкування. Сучасні студенти
мають неабиякі навички користувачів Інтернету, вільно орієнтуються в інформаційному віртуальному просторі, звикли до різноманітних девайсів – все це допомагає викладачеві опти108

мізувати та індивідуалізувати навчальний процес, співпрацювати зі студентами на основі
творчого підходу до переробки навчальної інформації.
Найбільш універсальним інструментом комунікації в Інтернеті є соціальні мережі. Особливе місце серед учасників соціальних медіа займає студентство, для якого саме «віртуальна
реальність» є найбільш актуальною. Це новий тип вербальної та аудіовізуальної реальності,
отримавши доступ до якої можна спілкуватися з іншими людьми, які теж користуються цими
мережами. Формується особлива діалогічна мова мереж Інтернету, специфіка якої має міжнаціональний характер [1, с. 204].
Використовуючи переваги соціальних медіа у навчанні студентів-іноземців російської
мови як іноземної, викладач вирішує завдання впровадження нових моделей і освітніх технологій, зорієнтованих на інтереси та розвиток особистості, інтернаціоналізацію та розширення доступу до освітніх ресурсів, створення умов для мобільності студентів [2], модернізації традиційних форм мовного навчання відповідно до тенденцій сучасного суспільства.
Аналіз джерел та публікацій. У сучасній педагогічній науці активно розробляються
проблеми інноваційних технологій освіти, зокрема інформаційно-комунікаційних та інтернет-технологій (Є. Полат, О. Волков, М. Євстігнєєв, І. Ісаєв, В. Краснопольський, П. Сисоєв,
С. Титова та ін.). Реалізація таких технологій викладачем здійснюється у постійній взаємодії
й співпраці зі студентами в умовах інформаційно-освітнього середовища з урахуванням
впливу міжкультурних чинників.
Останніми роками накопичено достатню науково-методичну базу, яка обґрунтовує ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у практиці викладання російської мови як іноземної (дослідження Е. Азимова, А. Акішиної, А. Атабекової, М. Бовтенко,
А. Богомолова, О. Гарцова, Л. Дунаєвої, О. Руденко-Моргун, А. Тряпельнікова, В. Сисоєва
та ін.). У цих роботах досліджувались проблеми типології та дидактичного потенціалу ІКТ на
уроках та в позааудиторній мовній підготовці студентів-іноземців; ефективності застосування
інтернет-ресурсів у практиці РМІ з урахуванням завдань і цілей навчання; визначались навички,
необхідні викладачеві для використання інтернет-технологій у педагогічній практиці.
Практичні та теоретичні питання навчання української мови як іноземної засобами ІКТ
висвітлювались у роботах І. Довгого, О. Білик, К. Климової, Л. Селіверстової, І. Кочан,
І. Жовтоніжко, Т. Єфімової, Т. Лагути, О. Тростинської та ін.
Можливості впровадження віртуальних соціальних мереж у навчальний процес розглядалися у публікаціях зарубіжних та вітчизняних дослідників: Н. Думанського, Р. Голощука,
Р. Гуревича, С. Івашньової, Д. Ломакіна, А. Фещенка, О. Клименко, Г. Яцишин, С. Титової та
інших. Аналізуючи сервіси, які пропонують віртуальні соціальні мережі, шляхи застосування
віртуальних соціальних мереж для потреб освіти, дослідники підкреслюють, що використання соціальних мереж для навчальних цілей сприяє підвищенню мотивації студентів, стимулює розвиток їхніх творчих здібностей та пізнавальний інтерес. Ці чинники позитивно впливають на формування знань та навичок, зокрема під час вивчення іноземної (російської/
української) мови. Разом з тим вони зазначають, що проблема використання соціальних віртуальних мереж для освітніх цілей не стала доступною для широких кіл, а їх освітні можливості залишаються малодослідженими, і тому ця проблема є актуальною [3].
Завдання мовної підготовки іноземних студентів – формування комунікативної компетенції, яка забезпечує успішне спілкування. Комунікативна компетенція є базовою для будьякої людини і містить декілька складових: лінгвістичну (мовну) компетенцію, соціолінгвістичну, міжкультурну, дискурсивну. Міжкультурна (соціокультурна) компетенція складається
із знання соціокультурної специфіки країни, у якій живе і навчається іноземний студент, й
уміння будувати свою поведінку відповідно до цієї специфіки. Різні аспекти міжкультурної
компетенції знайшли висвітлення у працях Г. Дегтярьової, О. Зеліковської, О. Леонтович,
І. Плужнік, І. Переходько, О. Садохіна, О. Фролової, Н. Янкіної та ін. Дослідження
В. Воробйова, Є. Верещагіна, І. Зимньої, Ю. Караулова, В. Костомарова, О.Д. Митрофанової,
Ю. Прохорова, В. Шаклеїна доводять, що формування міжкультурної (соціокультурної) компетенції іноземних студентів є обов’язковим аспектом навчання російської мови як іноземної. Багато дослідників – З. Василько, І. Васильцова, О. Гринчишин, Д. Добрусенець,
І. Дорожко, О. Кузнєцова, І. Бедько, О. Тепла, В. Гурмаза, О. Абрамчук, А. Стадній та ін. –
підкреслюють, що рівень сформованості міжкультурної компетенції іноземних студентів буде вищим, якщо на заняттях російської/української мови систематично використовувати автентичні матеріали, організовувати взаємодію студентів у малих групах, спрямовану на роботу з феноменами культури, які надані в автентичних матеріалах про Україну, її культуру,
традиції, звичаї, сучасне буття, видатних українців.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз публікацій і власний досвід викладання російської мови як іноземної за допомогою ІКТ та інтернет-технологій дозволяє стверджувати, що вони є сучасними ефективними засобами удосконалення та модернізації процесу викладання мови у контексті міжкультурної комунікації.
Розглянемо особливості використання потенціалу соціальних мереж у практиці викладання РМІ та впливу інформаційно-освітнього середовища на формування міжкультурної
компетенції студента-іноземця.
Опанування мови неможливо тільки на основі лінгвістичних знань. Мовні та культурні
коди, способи комунікації свідомо й підсвідомо засвоюються у процесі роботи з мережевими ресурсами. Соціальні мережі у сучасному світі дуже поширені: практично кожний
користувач Інтернету зареєстрований хоча б в одній із соціальних мереж. Особливо це
стосується молоді – студенти мають свої «сторінки» відразу у декількох мережах. Цим
фактом скористалися викладачі нашої кафедри, які здійснюють інтеграцію соціальних
медіа у викладання РМІ з метою оптимізації та ефективності процесу навчання та мотивації для студентів.
Наш досвід показав, що найбільш ефективним є використання мережі Фейсбук у змішаному форматі навчання: коли разом з традиційними методами вона застосовується як один з
навчальних інструментів. Оперативність та інтерактивність цієї мережі є основними перевагами, які можна ефективно використовувати під час обговорення певних предметних тем. На
власних сторінках у Фейсбуці викладачі розташовують інформацію щодо граматичних тем
(таблиці, схеми, вправи, завдання, тести), нагадування та оголошення різноманітного характеру (наприклад, про погоду на завтра чи найближчі дні, що, на наш погляд, є дуже важливим для адаптації студентів-іноземців, тому що вони не звикли до низьких температур в
Україні і мають знати температурні показники; про зміни у розкладі занять, про особливості
виконання домашніх завдань, скажімо, для студентів, які були відсутніми на заняттях) тощо.
У Фейсбуці можна створити сторінку групи (навчальної або групи за інтересами), де студенти і викладачі можуть обговорювати та коментувати свої дії, навчальну діяльність, дискутувати з обраної теми, ділитися посиланнями на різні сайти з цікавою інформацією, «викласти»
посилання на відео- та аудіофайли тощо. Таким чином, у процесі конструювання мовного
середовища мережі створюється спільний специфічний навчальний контент, який забезпечує
безперервність навчального процесу і дає можливість студентам формувати свою комунікативну компетенцію. До освітнього процесу можуть долучитися батьки студентів, подивитися
оцінки своїх дітей: викладач розташовує рейтингові таблиці успішності студентів на сторінці
групи (такий досвід є у викладачів кафедри філології).
Інтеграція мережевих технологій у процес навчання мови несе в собі величезний освітній
потенціал у плані надання додаткових можливостей для створення інформаційнопредметного середовища з метою підвищення рівня міжкультурної компетентності студентів
та ознайомлення з культурним розмаїттям України, що не завжди може дати традиційний
підручник. У мовній підготовці важливе місце посідає вивчення країнознавчих тем,
пов’язаних з історією, географією, суспільним та політичним устроєм країни, у якій живуть
та навчаються іноземні студенти. Оскільки Інтернет створює унікальні умови для ознайомлення з культурним розмаїттям, то під час вивченні країнознавчих тем не можна не звернутися до ресурсів, які там є, для того, щоб збагатити навчальний процес, зробити навчання
більш ефективним, різноманітним та пізнавальним.
Білінгвізм є специфічною рисою мовного середовища Харкова. Це значно ускладнює формування міжкультурної компетенції іноземних студентів: спілкування у повсякденному
житті та навчання на основних факультетах здійснюється здебільшого російською мовою,
тому переважна більшість студентів-іноземців, що навчаються у ВНЗ міста, вивчають саме
російську мову як іноземну. Але викладачі-мовники намагаються на уроках та в позааудиторній роботі знайомити студентів з Україною, її культурними цінностями, народними традиціями, мовою, особливостями менталітету і поведінки українців для продуктивного спілкування у міжкультурному середовищі. Таким чином, специфіка міжкультурної компетенції
іноземних студентів, що навчаються у Харкові, полягає в тому, що вони знайомляться з
українською культурою за допомогою російської мови. Це формує необхідність відбору певного мовного матеріалу у вигляді текстів, які відображають культуру нашої країни, а також
системи лексико-граматичних завдань, спрямованих на розвиток та удосконалення вмінь та
навичок у всіх видах діяльності. І тут на допомогу знову приходить мережа Фейсбук. У Фейсбуці викладачі дають посилання на інтернет-ресурси, які містять інформацію про Україну та
Харків. Познайомимо з деякими з них.
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• Співтовариство у ФБ «Відкривай Україну» – Discover Ukraine: https://www.facebook.
com/Luck.Ukraine/?fref=nf,
https://www.facebook.com/inukraine.official/?fref=nf
http://www.discoverukraine.com.ua.
Програма «Відкриваємо Україну» має на меті пробудити для молодого покоління відчуття зв’язку з культурою і традиціями України. Рубрики: література, музика, образотворче мистецтво, хореографія, кіно, мода. Освітній проект у ФБ «Відкривай Україну»
https://www.facebook.com/ukraine.open.today (наприклад, можна використати серію фотографій ВНЗ України: «У таких університетах просто неможливо погано навчатись:12 найкрасивіших навчальних закладів країни – відкривайте фото та читайте опис»).
See you in Ukraine! – http://see-you.in.ua– спеціальний сайт для іноземних студентів. Містить довідкову інформацію про Україну, загальну інформацію про Україну (рубрики: історія,
економіка, географія, традиції, суспільство, культура, музика, спорт), ВНЗ України, туристичні місця. Перевага сайту – можна вибрати мову: українську, російську, англійську, французьку. Заслуговує на увагу рубрика «Родом з України», де можна знайти інформацію про видатних українців – науковців, спортсменів, акторів, письменників тощо. Наприклад, у групах
іноземних студентів, що навчаються за інженерно-технічним профілем, можна використати
тексти про С. Корольова, І. Сікорського; у групах гуманітарного профілю – тексти про
С. Крушельницьку, М. Булгакова, О. Довженка, К. Малевича). Досить цікавою і корисною в
навчальному процесі видається рубрика сайту «З власного досвіду», де можна прочитати короткі замітки іноземних громадян з Індії, Китаю, Вірменії, Казахстану, Туркменістану, Грузії
та інших країн, які зараз навчаються в українських ВНЗ, або закінчили виші України і зараз
працюють на батьківщині. Мовленнєві зразки та граматичні конструкції, які містяться в цих
текстах, можуть бути використані студентами на уроках мовної підготовки як основа для
створення власних монологічних висловлювань з тем «Про себе», «Моя майбутня професія»,
«Чому я хочу навчатися в Україні». До речі, інформацію про видатних українців можна також знайти на сайті http://www.calendarium.com.ua, наприклад, про Ярослава Мудрого, Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького та багатьох інших. Інформацію
сайту можна використати для вивчення граматичної теми «Орудний відмінок іменників для
позначення професії» (значення орудного відмінку як частини складного іменникового присудка), бо на сайті багато текстів, які розповідають про професійні свята в Україні, наприклад, День лікаря, День письменника, День психолога, День таксиста і навіть День ді-джея
тощо.
http://tvoj.kharkov.ua/– новини, анонси подій, історія та природа Харкова та Слобожанщини, театральна афіша, погода у місті. Саме під час знайомства з цим сайтом, зокрема вивчаючи репертуарну афішу Харківського національного театру опери та балету, студенти виявили бажання подивитись балет «1001 ніч». Це досить показово, тому що більшість
студентів-іноземців з країн Африки та Магрибу ніколи не бачили класичного європейського
балету та не чули класичних опер.
Висновки. Таким чином, розглянувши практичні можливості і оцінивши дидактичний
потенціал інтернет-ресурсів, можна зробити висновки, що інформаційно-навчальне середовище, створене ними, дозволяє не тільки формувати і розвивати мовні знання та навички, а й
сприяє розвитку особистості студента. Інтернет та мережеве співтовариство виконують роль
посередника між студентами та предметами культури, що лежить в основі навчальної діяльності і формування міжкультурної компетенції студентів, а також дозволить викладачам
конструювати освітнє середовище, вибудовувати навчання з урахуванням життєвих потреб
студентів, їх професійних перспектив та здібностей.
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МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Анотація. У статті розглядається співвідношення мови та культури, а також значення іноземної мови як інструмента міжкультурної комунікацї в процесі формування особистості.
Ключові слова: іноземна мова, культура, міжкультурна комунікація, полікультурний простір.
Abstract. Correlation of language and culture is examined in the article, and also value of foreign
language as instrument of cross-cultural communication, in the process of forming of personality.
Key words: foreign language, culture, cross-cultural communication, multicultural space.

Володіння мовою відрізняє людину від інших живих істот. Приходячи у світ, кожен із нас
потрапляє у мовне середовище, у ньому живе і розвивається. За допомогою мови ми пізнаємо
навколишній світ, здобуваємо знання, набуваємо здатності оцінювати явища життя, формуємо свій світогляд, учимося планувати свої вчинки, аналізувати їх, передбачати можливі наслідки. Тільки через мову людина може сприймати й усвідомлювати думки, почуття і дії інших людей, реалізовувати свої інтелектуальні можливості. За допомогою мови люди
спілкуються між собою, узагальнюють свій досвід, нагромаджують знання і передають один
одному. Мова є дієвим інструментом формування людської особистості.
Вона належить до унікальних явищ життя людини й суспільства. Вона утворилася одночасно з ними, і є не тільки найприкметнішою ознакою, а й найнеобхіднішою умовою формування їхньої сутності. Мова є носієм культури народу. Кожна людина, оволодіваючи рідною
мовою, засвоює культуру свого народу від покоління до покоління, сприймаючи разом з мовою пісні, казки, дотепи, жарти, легенди, думи, перекази, історію, звичаї, традиції матеріальної культури й духовного життя нації. Отже, мова – феномен національної культури.
Мова за своєю природою традиційна. Традиційність її забезпечується й підтримується наступністю мовленнєвого спілкування поколінь. Розвиток мови йде шляхом удосконалення
вже вироблених попередніми поколіннями форм і засобів передачі думки, вираження почуттів, сприймання світу. Кожне наступне покоління добирає з мовленнєвого досвіду батьків
найкраще, найдосконаліше, найвідповідніше для висловлення своїх ідей, свого ставлення до
життя, своїх ідеалів. Так народжується традиція в еволюції літературного мовлення, у користуванні мовою, у використанні її новими поколіннями.
Культура, як явище суспільного й духовного життя народу, створюється завдяки традиції.
Традиція сприяє становленню жанрів мистецтва, літератури, формуванню в них напрямів і
стилів. Саме завдяки традиції складаються сприятливі умови для формування наукових напрямів, шкіл, філософських течій. Вироблення та культивування професійних умінь, навичок, знань у різних видах ремесел і мистецтва, принципів і прийомів наукового аналізу зобов’язані традиціям. Завдяки традиціям підтримуються національно-демократичні засади
мистецтва, літератури, існують фольклор, народні звичаї, обряди, затверджуються й закріплюються моральні норми. Національне відродження народу передбачає звернення народу до
традицій, які склалися в національній культурі.
По-друге, і мова, і культура єднають людей. Це визначається самим їх призначенням –
збирати, узагальнювати, культивувати, виражати й закріплювати в слові, у художніх образах,
у картинах, скульптурі, у пластиці танцю все, що є значущим для народу. «Мова, – як відзначає О. Федик, – найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому кожна нація вирізняється з-поміж інших, усвідомлюючи себе самодостатнім та самочинним суб’єктом історії» [1, с. 51].
Саме мова й певні вияви національної культури (національний костюм, деталі поведінки,
етикет, жести, приналежність до тієї чи іншої релігії, дотримання відомих обрядів, звичаїв)
засвідчують належність людини до того чи іншого народу.
Мову називають вмістилищем знань. Вона накопичує й закріплює у своїх одиницях (головним чином – у словах, у стійких сполуках і фразеологічних зворотах) історичний досвід
народу – носія певної мови. Мова є своєрідним дзеркалом життя народу, адекватним відображенням його внутрішнього світу, неповторності менталітету.
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Мова, як засіб вираження національної культури, є найважливішою її частиною, дієвим
фактором самого її існування й динамічного розвитку. Вона виступає сполучною ланкою історичних поколінь народу, забезпечує наступність і єдність культурної традиції. П. Мирний
влучно зазначав з цього приводу: «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, – ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і
своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування» [2, с. 308]. Збагачуючись духовно, народ збагачує передусім власну мову, дбайливо передаючи її з покоління в покоління. М. Рильський говорив, що мова – це спадщина, нагромаджена для нас десятками поколінь. А ми зобов’язані передавати її тим, хто прийде після нас, і примножити, і прикрасити
цю спадщину. Не можна загубити ні крихти її, бо немає у людей іншої такої животворної,
дорогої і трепетної нитки, яка б зв’язувала їх з найвіддаленішим минулим і з найвіддаленішим майбутнім. Будь-який носій мови, вбираючи її з дитинства, має примножувати мовне
багатство в процесі свого становлення, передавати його своїм нащадкам [3, с. 40].
Отже, співвідношення мови та національної культури розкривають та характеризують наступні твердження:
• мова – дзеркало культури, адже в мові відображено навколишній світ, національний характер, менталітет, традиції, систему цінностей;
• мова – скарбниця культури, бо вона зберігає культурні надбання в лексиці, граматиці,
фразеології, закарбовує їх у фольклорі, художній та науковій літературі;
• мова – носій культури, вона ніби ретранслятор передає надбання національної культури
від покоління до покоління, адже молодь разом з мовою засвоює узагальнений досвід
предків;
• мова – інструмент культури. Вона формує національний характер особистості – носія
мови, бо процес користування нею невіддільний від упровадження у свідомість молодого
покоління зафіксованих у мові світобачення, менталітету, комплексу морально-етичних цінностей народу.
У сучасних умовах розвитку глобальної інформаційної, науково-технічної та освітньої
взаємодії, інтеграції України у світовий та європейський простір ділянка перетину культур
різних народів збільшується за рахунок появи спільного для всіх освітньо-культурного простору. Цьому сприяє не лише стрімке зростання міжнародних контактів між представниками
різних етнічних культур, але й налагодження тісних зв’язків між мікро- або субкультурами,
що належать до однієї національної лінгвокультурної спільноти. Поступово приходить усвідомлення того факту, що культурні відмінності відіграють важливу роль у ділових стосунках
і можуть суттєво вплинути на кінцевий результат співробітництва. Питання про підготовку
фахівців до співіснування в умовах постійного зростання багатокультурного суспільства і
створення освітнього простору, який допоможе застерегти від дискримінації, відторгнення,
насильства та конфліктів, пов’язаних із взаємодією різних культур та світоглядом різних народів, є одним із найважливіших питань освітньої політики [4, с. 10]. Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного українського суспільства, а її розвиток – одним з
пріоритетних напрямків системи освіти.
В основі сучасної цивілізації лежить різноманіття культур, які перебувають у постійному
взаємозв’язку. При цьому кожна культура має свою мовну систему, за допомогою якої носії
спілкуються один з одним. Значення мови в культурі будь-якого народу неможливо переоцінити. Мова – це інструмент культури, який формує особистість людини, яка саме через мову
сприймає менталітет, традиції і звичаї свого народу, а також специфічний культурний образ
світу [5, c. 14-15]. Таким чином, мова є специфічним засобом зберігання і передачі інформації, а також керування поведінкою людини. Завдяки мові здійснюється специфічно людська
форма передачі соціального досвіду, культурних норм і традицій, через мову реалізується
спадкоємність різних поколінь та історичних епох. Мові притаманні багато функцій, але основні – це засіб висловлювання думок, засіб спілкування. Серед численних функцій мови
комунікативна функція, яка припускає, що без мови будь-які форми спілкування людей стають неможливими. Мова слугує комунікації і може бути названою комунікативним процесом
у чистому вигляді. Оскільки культуру як специфічно людську ознаку пристосування до навколишнього середовища теж можна назвати комунікацією, стає очевидним, що зв’язок мови, культури і комунікації є природним і нерозривним. В епоху Інтернету людське спілкування створює все більше мовних світів і використовує в них весь арсенал мовного
співробітництва. Сучасна людина починає розуміти, що культурну самобутність її народу
неможливо відокремити від культурної самобутності інших народів, що всі ми підпорядковуємося «законам» культурної комунікації [1, c. 45]. Іноземну мову, як один з головних засо113

бів міжкультурної комунікації, необхідно вивчати як феномен національної культури, як
«мовну модель» світу цього народу і цієї культури і, як результат, можливо сформувати особливий тип компетенції – лінгвосоціокультурну, і цим забезпечити повноцінне міжкультурне спілкування і взаєморозуміння, тобто діалог культур. Міжкультурний вимір у навчанні
іноземних мов переслідує не лише прагматичну мету (забезпечити студентів необхідними засобами для мовленнєвої взаємодії з носіями мови), але й – і навіть у більшій мірі – розвивальну і загальноосвітню цілі. Вивчати іноземну мову - означає увійти в незнайомий світ, стати
відкритим для нового, відчути культурну спільність з носіями мови й надати спілкуванню
особливої повноти й багатомірності. У сучасних умовах соціально-економічних змін, стрімкого розвитку виробництва, впровадження нових технологій, різноманітних форм господарювання виникає потреба в майбутніх спеціалістах з високим рівнем професійної підготовки, одним із компонентів якої повинне бути професійне володіння іноземною мовою. Але
для досягнення цієї мети необхідно докорінно змінити саму позицію студента стосовно вивчення іноземної мови. Із пасивного споживача наукової інформації, виконавця готових завдань, студент повинен основну перевагу віддати самостійній праці, розвитку свого творчого
потенціалу. Підготовка з іноземної мови у вищій школі потребує удосконалення системи організації навчання, створення ефективних дидактичних систем, нових технологій і методів
навчання, які могли б забезпечити інтенсивне оволодіння системою знань і на цій основі –
суттєве підвищення рівня самостійної пізнавальної діяльності студентів. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти основною метою навчання іноземної мови є розвиток у
студентів уміння використовувати іноземну мову як інструмент міжкультурного спілкування
в будь-яких сферах життєдіяльності. Стратегічною метою є орієнтація навчання на виконання сучасного замовлення – володіння іноземною мовою як засобом комунікації і забезпечення досягнення цієї мети. Необхідно зазначити, що в процесі міжкультурної комунікації виховується загальна і професійна культура майбутніх фахівців, розширюється їхній світогляд,
виховується особисте ставлення до іншої культури в процесі опанування цієї культури, виховується у студентів культура спілкування, ціннісні орієнтації, почуття, емоції, позитивне
ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою. Гуманізація вищої освіти на сучасному етапі ставить нові вимоги до спеціаліста в аспекті формування загальної гуманістичної культури студентів. Це означає, що перспективою даної роботи є формування світогляду, який базується на принципах, що визначають загальнолюдські цінності,
а також передбачає процес розвитку духовно багатої, високоморальної особистості майбутнього спеціаліста, який здатний розв’язувати творчі завдання.
Останнім часом іноземна мова розглядається деякими дослідниками як інструмент полікультурного розвитку особистості тих, хто навчається, або як засіб, який забезпечує людині
її інтеграцію до нового суспільства, до нової суспільної ситуації [5, с. 51]. Так, Т.І.Олійник
вважає, що введення елементів культури в процес викладання іноземної мови є необхідною
потребою сьогодення, оскільки усвідомлення та відокремлення ознак відмінностей різних
культур, толерантне ставлення до цих відмінностей стимулює лінгвістичний, когнітивний та
соціальний розвиток студентів [6, с. 29]. Отже, всебічне оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей сприятиме мобільності українських фахівців у Європі і відповідатиме міжнародним уявленням щодо основних компетенцій сучасного фахівця. Адже
міжкультурне спілкування є не тільки полілогом у сфері культури, туризму, мистецтва, побуту тощо, a ще й комунікацією на певному професійному рівні. Підвищивши іншомовну
міжкультурну компетентність, ми підвищуємо і професійну компетентність. Саме тому вивчення іноземної мови у вищих закладах освіти набуває культурологічного сенсу, оскільки
майбутній фахівець нового типу, який володіє іноземною мовою, має здійснювати професійну діяльність на міжнародному рівні, пристосовуватись до нового засобу спілкування, пізнавати іншу культуру та осмислювати власні етнокультурні першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному просторі та виявляючи толерантне ставлення до чужої мови та
культури [7, с. 35].
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Анотація. У статті розкрито зміст поняття «міжкультурна комунікація», аналізуються проблемні питання формування міжкультурної комунікації у процесі опанування іноземною мовою.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, мовна особистість, мовна картина світу.
Abstract. The article explores the content of the concept «intercultural communication», the questions of
development of intercultural communication in the process of learning a foreign language are analyzed.
Key words: intercultural communication, linguistic personality, linguistic picture of the world.

В умовах глобалізації світ вступає в нову реальність, яка вимагає жити за принципами
глобального он-лайну, тобто розвиватися в унісон з іншими державами. Наслідками глобалізаційних процесів стали міжнародний поділ праці, міграція в маштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, а також зближення та взаємопроникнення різних культур. На межі XX і XXI століть актуалізувались проблеми міжкультурної комунікації.
Змінився «мовний смак епохи»: замість «тоталітарної» мови прийшла «вільна» мова засобів
масової інформації, спілкування на різних рівнях; зросла роль мовної особистості.
Міжкультурна комунікація –процес взаємозв’язку і взаємодії представників різних спільнот, під час якого відбувається обмін інформацією, досвідом, духовними цінностями різних типів культур. Вона має справу з розумінням та порозумінням, що означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою мовою.
Міжкультурну комунікацію варто розглядати як поліфункціональне явище, що включає,
по-перше, знання норм, принципів комунікативної поведінки в іншому соціокультурному середовищі, уміння переводити їх у площину міжкультурних відносин; по-друге, формування
специфічних якостей; здатності до емпатії та самооцінки. Саме освіта, і передусім, мовна
освіта розглядається при цьому як фундамент формування здатності суб’єктів суспільного
простору до міжкультурної взаємодії на принципах демократії, рівних прав та можливостей.
Одним із важливих чинників полікультуралізму є здатність особистості до міжкультурної
комунікації, діалогу культур за допомогою мовних засобів зокрема.
Проблеми міжкультурної комунікації досліджувались багатьма вітчизняними та закордонними науковцями, серед яких слід назвати Н. Алієва, М. Баретт, О. Грива,Л. Кузнецова,
А. Полупан, О. Константинова, С. Гогильчина, Є. Верещагіна, В. Костомарова, В. Фурманова, Г. Томахіна, З. Гасанова, Т. Петрову, І. Калисецьку, І. Кряж, Н. Маркову, D. Deardorff,
M. Rost-Roth. Міжкультурна комунікація розглядається ними як необхідна умова успішної
інтеграції у політичний соціум, що дозволяє ефективно брати участь у процесі міжетичної
комунікації в реаліях глобалізованого світу. Останнім часом увага до даної теми значно посилилась.
Предметомнашого дослідження єформування міжкультурної комунікації у процесі опанування іноземної мови.Об’єктом дослідження є міжкультурнакомунікація. Метою запропонованої статті є визначення підходів до формування міжкультурної комунікації під впливом
глобалізаційних процесів.
Існує тісний зв’язок і взаємозалежність викладання іноземних мов і міжкультурної комунікації. Мова – це не тільки джерело комунікативної діяльності, але й засіб пізнання, форму115

вання, передачі думок, вираження почуттів, емоційних станів людини, засіб реалізації усіх
людських потреб.
Мова є дієвим чинником розвитку особистості в полікультурному просторі. Як явище духовного життя людства, вона виконує головну роль –сприяє процесу комунікації, соціалізації, професіоналізації та соціальної адаптації. Соціалізацію, як процес соціального становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки,
властивих даному суспільству, соціальної групи, неможливо уявити поза контекстом мови.
Кожне заняття з іноземної мови –це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає іноземну культуру і за кожним словом
стоїть зумовлене національною свідомістю уявлення про світ.
Безпосередній зв’язок навчання іноземної мови і культури сьогодні не викликає заперечень ні в лінгвістичній, ні в педагогічній сферах. Більш того, він перейшов у політичну сферу: у результаті міграції населення та виникнення мультикультурних суспільств процес навчання іноземних мов набуває іншого статусу. Іноземна мова є одним з основних
інструментів виховання мовної особистості з загальнопланетарним мисленням, здатної адаптуватися до сучасного рівня і стилю професійного та особистісного спілкування.Це забезпечується впровадженням різних форм комунікації з використанням креативних та інноваційних технологій, що сприяє розвитку уміння чітко визначати ситуації і мету спілкування з
планомірною їх реалізацією, розширення творчого та наукового потенціалу студентів у контексті міжкультурної комунікації.
Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу. Слід зазначити такі з них, як: інформаційні-комунікаційні технологіі, проектні технології,навчання у співробітництві (робота в малих групах, парах),
ситуаційне навчання, технології мовного портфоліо, ігрову діяльність, підготовку презентацій, mind mapping тощо.Завдяки таким технологіям підвищується мотивованість студентів до
набуття ними необхідних компетенцій, відбувається суттєва активізація освітнього процесу.
Доцільним є використання автентичних матеріалів як джерела екстралінгвістичної та лінгвістичної інформації. Це вважається найважливішим способом залучення студентів до вивчення культури іншої країни: тематичні, краєзнавчі, художні тексти, також діалоги (полілоги), вірші, пісні, листи, інтерв’ю, аудіозаписи, відеоролики. Ефективним є опрацювання
(аннотування, реферування) актуальних статей з періодичних друкованих та online-видань.
Студентам може бути запропоноване таке творче завдання, як написання редактору газети
або автору статті листа, який відображає їх думки щодо прочитаного у відповідь на подану
(розкриту) у статті тему. Ще одним із завдань може бутипропозиція намалювати політичну
карикатуру, щоб висловити свою точку зору на ту чи іншу тему, подію або явище.
Такий вид навчальної діяльності є для студентів стимулом, мотивувальним фактором,
оскільки він пропонує цікаву, релевантну, тематичну і різноманітну інформацію. Для багатьох з них це також є «ключем» для пізнання іноземного суспільства, його традицій, упереджень, способів мислення, менталітету. Відбувається зосередження уваги на різних аспектах
суспільного життя і культури країни; стимулюються дискусії з актуальних питань, які висвітлюються в статтях. Все це викликає автентичну реакцію і є одним з основних засобів ознайомлення із сучасною культурою країни, мова якої вивчається.
Таким чином, студенти розширюють свою індивідуальну картину світу за рахунок залучення до мовної картини світу носіїв цієї мови, до їх духовної спадщини, національноспецифічних способів досягнення міжкультурного взаєморозуміння. При цьому в свідомості
студента здійснюється синтез знань як про специфіку рідної культури, культури іноземної
мови, так і про спільність знань щодо культури і комунікації. Саме за рахунок критичного
осмислення чужого способу життя вони поглиблюють лінгвокраїнознавчі знання. У такий
спосіб здійснюється процес збагачення картини світу та розуміння іншої культури.
Сучасний навчальний процес має бути спрямованим не тільки на залучення особистості
до концептуальної системи іншого лінгвосоціуму, а й до кроскультурного осмислення вимірів дещо різних соціокультурних спільнот.
Так, на думку О. Потебні, національний компонент впливає не лише на формування світосприйняття, але й на сам процес розгортання думки. Людина, яка говорить двома мовами,
здійснюючи перехід від однієї до іншої, змінює разом з цим характер і напрям розгортання
своєї думки.
Вивчаючи іноземну мову та іншомовну культуру, студенти отримують можливість розширити свій соціокультурний простір, а також культурно самовизначитись, тобто прийти до
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усвідомлення себе як культурно-історичних суб’єктів у спектрі культур країни як рідної, так
і іноземної мови. Домінує, так зване, динамічне розуміння культури як способу життя і системи поведінки, норм, цінностей. Динамічне поняття культури пов’язане зі строгою стабільністю культурної системи, вона до певної міри може змінюватись і модифікуватись залежно
від ситуації.
Високий рівень міжкультурної комунікації передбачає оволодіння своїми емоціями, виявлення уваги до інших людей. Стосунки в процесі міжкультурної комунікації передбачають
високий розвиток етнополітичного мислення, відчуттів, потреб, толерантне ставлення до іншої культури, до національних звичаїв, традицій.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що міжкультурна комунікація
передбачає подолання не лише мовного бар’єру, але й, що є дуже важливим, культурного.
Формування міжкультурної комунікації є нагальним завданням, що викликане глобальними
світовими процесами. І саме мовна освіта покликана виконати цю важливу місію. Навчальна
діяльність має бути спрямована на глибше цілісне вивчення культури носіїв мови, їх способу
життя, національного характеру та менталітету.
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ
ДЛЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
(АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В МОВІ НІМЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ)
Анотація. Стаття торкається проблеми збагачення сучасної німецької економічної мови за рахунок англо-американських запозичень та недостатньої дидактизації наукових досліджень у практиці занять.
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Abstract. The article deals with the problem of enriching of the modern German business language due
to English-American borrowings аnd lack of didactizаtion of scientific advances in practice.
Key words: German business language, English-American borrowings, word-formation, intercultural
communication.

Розвиток інноваційних технологій, взаємна інтеграція культури, економіки та технічних
досягнень знаходять своє відображення практично у всіх сучасних мовах, у тому числі в німецькій. Для сучасної німецької мови новий час ознаменувався появою все більшої кількості
запозиченої лексики, яка головним чином приходить з англійської мови. В економічній сфері
останнім часом практично не відбувається формування власної нової термінології, практично
всі запозичення ведуть до англомовних джерел. Лексика нового часу в мові німецької економіки (Wirtschaftsdeutsch) чудово приживається і дуже швидко стає природним комунікативним засобом. [1]
das Sportteam (замість: die Sportmannschaft)
das Come-Back (замість: die Rückkehr)
die Turn-Key-Projekte (замість: schlüsselfertige Projekte)
Існує велика кількість новоутворень та складних слів, до складу яких входять як німецькі,
так і англійські лексичні одиниці: der Emailversand; die Anbieter-Blackliste
Неможливо недооцінити роль англомовних запозичень в економічній комунікації. З огляду на інтенсивні міжнародні контакти в різних сферах економіки, значне місце відводиться
засобам спілкування, де англомовні запозичення найчастіше набувають статусу інтернаціоналізмів, які являють собою незамінне джерело поповнення спеціальної лексики: der OfflineBetrieb; der Online-Betrieb; die Email-Adresse; das Science-Fiktion.
Питання інтеграції іншомовної лексики в німецьку мову широко вивчається в сучасній
лінгвістиці та є предметом обговорення в дидактиці німецької як іноземної.
Із прийнятого поділу підприємництва – фактора мікро– та макроекономічного просторів –
на ієрархічні рівні (стратегічний, оперативний, виконавчий) витікає такий самий трьохмірний підхід при визначенні німецької економічної мови (Wirtschaftsdeutsch) за теоретичним
рівнем, за фаховим аспектом та за побутовим рівнем, що пов’язані з професійною сферою
вживання. Навчальні програми з економічної німецької мови мають і надалі розроблятись та
постійно доповнюватись як в лексичному, морфологічному плані, так і з точки зору комунікативності, посилаючись на наукове дослідження. [4] Формування знання лексики іноземної
мови та оперування цими знаннями належить до лінгвістичної компетенції, яка є важливою
складовою іншомовної комунікативної компетенції. [3]
На сучасний момент німецька економічна мова стрімко збагачується за рахунок англійської лексики та термінології. Незважаючи на запозичення з інших мов, в самій мові неодмінно
продовжують функціонувати словотворчі процеси. Термінотворення на сьогоднішній момент
є актуальним способом утворення спеціальних номінацій.
Сьогодні в германістиці інтенсивно досліджується проблема англо-американського запозичення, а також проблема словотвору з використанням іншомовних запозичених елементів.
У світлі міжнародних контактів найбільш відкритою до сприйняття ззовні виявляється економічна термінологія, яка зберігає один з провідних способів утворення лексичних одиниць
– термінотворення.
Проблема утворення німецьких економічних термінів висвітлюється в новітньому дослідженні 2008 року російської вченої М. Озоліної. При дослідженні матеріалів, присвячених
проблемі утворення та функціонування англо- американізмів в німецькій мові, виявилось, що
спостереження вчених торкаються переважно таких аспектів, як орфографічне, морфологічне
та лексико-семантичне засвоєння англіцизмів (Е. Дмітровская); класифікації складних слів з
компонентами-англіцизмами, їх семантичному, функціонально-прагматичному, стилістичному освоєнню (Н. Суворкіна). [2]
У сфері економічної термінології проводили дослідження такі лінгвісти, як О. Зяблова (на
матеріалі німецької мови) та ін. Низка дисертаційних робіт присвячена вивченню екстра- та
інтралінгвістичних передумов проникнення англійських економічних термінів у німецьку
мову (Ю. Калашникова та ін.), також функціонуванню англо-американізмів у німецькому
економічному дискурсі (О. Карнаухов).
Серед німецьких германістів «німецьку мову економіки» (Wirtschaftsdeutsch) досліджували Ф. Кулмас (Coulmas F.), А. Ефференц (Efferenz A.) і У. Вит (Vieth U.), М. Хундт
(Hundt M.), А. Штайнхауер (Steinhauer A.).
Бракує фундаментальних робіт у сфері гібридного словотвору. [2]
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У контексті міжнародних контактів проблем гібридного словотвору торкаються У. Вайнріх і Е. Хауген.
Дослідження в галузі розвитку словотвору економічної німецької мови недостатні або базувались та базуються на аналізі самих лише текстів. [4] Англійський учений Г.Рінгс займався аналізом дидактикичної бази німецької економічної мови для іноземців.
Саме в німецькій мові на підставі розвитку нових технологій та розбудови міжкультурних
контактів виникає необхідність називати нові предмети та явища або змінювати старі назви
та терміни, які вже недостатні для специфіки комунікації. На словотвір як на основний спосіб збагачення та пристосування мови до зовнішніх відносин, що змінюються, покладається
величезна місія.
М. Озоліна дослідила зокрема лексичні одиниці німецької економічної термінології, яка
утворилась через поєднання екзогенного (англо-американського) і ендогенного (німецького)
елемента. В основі таких з’єднань лежать явища словотворчої гібридизації, які в ряді випадків є результатом часткового копіювання. [2] За допомогою ендогенних зрощень вдається
здійснити передачу поняття, яке термінується, таким чином, що включення в складний термін екзогенного (англо-американського) елемента виправдано мовною необхідністю.
Дослідивши англо-німецькі гібридні утворення (469 термінів додатка до «Экономического словаря Габлера» (Gabler Wirtschaftslexikon) у 8 томах, одного з найпопулярніших джерел
німецької економічної термінології, та лексичні одиниці з «Толкового словаря современного
немецкого языка Дудена» у 10 томах), М. Озоліна описала основні англо-американські і німецькі терміноелементи в складі сурядних термінів; основні способи утворення англоамериканських економічних термінів-гібридів; шляхи інтеграції англо-американських елементів у систему економічної німецької мови.
Для спеціальної мови економіки притаманні [2]:
1) поліморфемні гібридні композити – чотирьохскладні лексичні одиниці,елементи яких
або представлені англійським терміном-фразою(Top-down- und Bottom-up-Ansatz), або в них
англо- американські і німецькі терміноелементи вступають у сполучення з латинськими або
грецькими елементами та пишуться через дефіс (Antidamping- und Ausgleichzoll; Tournamentund Senioritätsentlohnung);
2) похідні терміни – гібриди – складають невеликий відсоток від загальної кількості: TopDown-Plannung, Know-How-Entwicklung, Produkt-Management.
Тенденція до утворення гібридних форм з англійських та німецьких елементів пов’язана
із заміною громіздких термінів-композитів. Найчастіше німецький елемент має пояснювальне значення або слугує для узагальнення поняття, що визначається.
Гібридні форми з англійських та німецьких елементів утворюються відповідно до словотворчих норм та словотворчих моделей німецької мови. Словоскладання залишається головним способом утворення англо-німецьких економічних термінів. Німецькі композититерміни пишуться через дефіс, що є ознакою мовної економії, робить композити наглядними,
оптично розділяє слова.
Німецьким композитам економічної терміносистеми властиве «стискання в своїх рамках»
всього обсягу інформації. Здебільшого складна структура англо-американських гібридних
утворень повністю відображає зміст того чи іншого економічного поняття, включаючи англійську економічну реалію. Таким чином проявляє себе загальна тенденція взаємопроникнення мов, що зумовлено взаємодією спеціальної сфери економіки різних країн.
Вивчення словотворчих норм на відміну від вивчення багатьох граматичних структур не
може бути прив’язано до певного рівня мовної підготовки з німецької мови. [4]
Відповідно до загальноприйнятої дидактичної практики, «мова німецької економіки»
(Wirtschaftsdeutsch) викладається переважно у вигляді додаткового спецкурсу і лише після досягнення базового мовного рівня. Незважаючи на велику кількість конкурентних навчальних видань, що мають готувати студентів до отримання сертифікату «німецька ділова/ економічнамова» та сприяти мовній поведінці в професійній сфері, їм – при наявності
достатньої кількості вправ для тренування різних компетенцій: читання, сприйняття на
слух, письма та мовлення - бракує специфічних вправ для засвоєння та закріплення економічної лексики, яка вводиться переважно на базі аутентичних матеріалів у великій кількості. Тексти в підручниках для підготовки до отримання сертифікату «німецька економічна» вводять специфічну лексику в вигляді складних іменників (композитів),
частково в такій кількості та з такою частотою, що носій мови був би змушений прочитати їх у тексті декілька разів або навіть заглянути в словник, щоб зрозуміти. [4] З точки
зору Г. Рінгса, багато авторів підручників недостатньо ідентифікували лексику, морфоло119

гію і синтаксис, необхідних для отримання мовного сертифікату «німецька економічна
мова».
При порівнянні ряду підручників - Unternehmen Deutsch, Markchance та Wirtschaft auf
Deutsch, Business auf Deutsch, Wirtschaft leicht, – які використовувались у німецьких та британських університетах для навчання «економічної німецької мови» (Wirtschaftsdeutsch) як
іноземної, виявилось, що в деяких підручниках завдання на словотвір зводяться до складання
композитів із окремих наданих складів або до складання двочленних композитів зі словом,
наприклад, –markt/ Markt- як базовим або означальним компонентом:
Der Markt + das Segment = das Marktsegment
Das Konsumgut + der Markt = der Konsumgütermarkt
Г. Рінгс також наголошує на відсутності зв’язку теорії з практикою при викладанні механізмів німецького словотвору, зокрема правил про проміжні –s, –en у складних іменниках.
Наявність проміжних елементів надається лише в графічному вигляді без пояснень при схематизації лексичної одиниці: der Einkauf – s - die Abteilung.
Одним із об’єктів критики є те, що приклади композитів частіше наводяться в такій легкодоступній темі, як «Marketing», тоді як теми «Finanzen», «Produktion, Logistik und
Materialwirtschaft» не обираються як теми для тренування словотворчих норм та вивчення
сучасних економічних термінів, які є важливими для спілкування в інтернаціональних компаніях та економічному середовищі.
Тоді як популярні в німецьких університетах підручники – Unternehmen Deutsch,
Marktchance – фокусуються на сюжетах з життя окремих підприємств, британські підручники - Wirtschaft auf Deutsch, Business auf Deutsch, Wirtschaft leicht - опрацьовують такі
актуальні теми з точки зору їх застосування в певній економічній сфері, як Handel,
Energiewirtschaft, Industrie, Arbeitswelt, Konjunktur, Währung, Börse, Haushalt, Steuer. Такий підхід до тематики може свідчити про прогалини в знаннях фахової лексики та новітньої термінології мови німецької економіки у студентів-іноземців у німецьких університетах. [4]
Вправи на словотвір, які обмежуються декодуванням двох складених іменників ускладнять розуміння надзвичайно великої кількості складних слів та новоутворень у всіх галузях
економічної німецької мови та навряд чи підготують до продуктивного використання таких
форм. Спостерігається дефіцит комунікативних вправ, вправ, спрямованих на вільне продукування, та граматичних завдань для студентів-іноземців, які вивчають економіку та удосконалюють знання німецької мови.
Комунікативні, інтеркультурні і дидактичні підходи під час опрацювання словотвору потрібно постійно враховувати в навчальній та викладацькій діяльності. [4]
Слушним у практиці занять з економічної німецької мови є акцент на аналітичні рецептивні вправи, коли на базі попередніх знань розшифровується зміст терміна: заповнення пропусків (Lückenübungen), завдання з можливістю вибору (Multipple Choice), завдання за типом
знаходження (Schüttelkasten). [4]
Так як студенти, для яких німецька мова є іноземною, не володіють у достатній мірі, як,
наприклад, носії мови, правилами морфології, сучасні навчальні комплекси з економічної німецької мови мають надавати коментарі щодо правил словотвору та основних випадків словотвору. [4]
Актуальними для підготовки та проведення практичних занять з німецької мови, розвитку
та закріплення специфічної лінгвістичної компетенції Г. Рінгс вважає:
- добірку аутентичного текстового матеріалу;
- дидактичне проектування рольових ігор з метою імітування ситуацій комунікацій, специфічних для підприємницького середовища;
- залучення конкурентоспроможних мультимедійних засобів з дидактично послідовною
розробкою тренувальних вправ, різного ступеню складності;
- вправи від визначення слова до вільного вживання складних фахових термінів у рольовій грі.
Англо-німецькі гібридні зрощення економічної терміносистеми сучасної німецької мови є
на сучасний момент актуальним способом номінації в мові німецької економіки.
Розповсюдження таких форм в економічній терміносистемі пов’язано не тільки з тим, що
вони відповідають потребам у професійній комунікації, заповнюючи вакуум у відповідній
термінології, але з тим, що дані номінації являють собою точний засіб позначення економічних реалій, які відсутні в німецькій мові і необхідні сьогодні для успішного здійснення міжкультурного спілкування.
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Тенденцію до утворення англо-німецьких термінів-гібридів можна розглядати як позитивне явище. Завдяки утворенню таких мовних одиниць відбувається поповнення економічної
термінології німецької мови. Оскільки гібридний словотвір знаходить своє відображення і в
побутовій лексиці, його можна вважати перспективною галуззю для подальших лінгвістичних досліджень.
Дослідження актуальної проблеми словотвору з використанням іншомовних компонентів
на матеріалі економічної термінології має практичну цінність, так як може слугувати матеріалом для практичних занять з німецької мови в економічному навчальному закладі, при навчанні економічної німецької мови та на спецкурсах для студентів економічних факультетів.
Знання основних словотворчих параметрів можуть безпосередньо зробити свій внесок до
збагачення економічної лексики і тим самим до розвитку комунікативної компетенції та
уможливити наближення до системи мислення та мови, яка вивчається; і з огляду на це є наріжними для культурного та міжкультурного компонентів у формуванні економічної іншомовної компетенції.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР
У ПРАКТИЧНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Анотація. Стаття присвячена питанню необхідності вивчення лінгвокультурологічної складової
мовного знаку у практичному курсі української мови як іноземної. Автор відстоює думку про важливість застосування лінгвокультурологічного коментаря як одного з методів включення такої інформації при вивченні лексичного багатства мови.
Ключові слова: українська мова як іноземна, лінгвокультурологічний коментар, мовний знак.
Abstract. The article deals with necessity to study the linguo-cultural component of the linguistic sign in
the practical course ofUkrainian as foreign language. The author defends the idea of the importance to use
the linguo-cultural commentary as one of methods of inclusion such information to the study of lexical
richness of language.
Key words: Ukrainian as foreign language, the linguo-cultural commentary, linguistic sign.

Постановка проблеми. Вивчення будь-якої іноземної мови неможливе без врахування її
здатності акумулювати, зберігати й передавати не лише лінгвістичну, а й різні види позамовної інформації. Граматика, лексика, синтаксис, з яких починається вивчення іноземної мови,
формують у студентів, насамперед, базові знання мови, яких може бути достатньо для елементарного спілкування. Водночас, перебуваючи у щоденному іномовному оточенні, студенти-іноземці, які вивчають українську мову, стикаються з проблемами, що виходять за межі
суто мовно-граматичних питань. Це викликає необхідність включення поряд з лінгвістичною
інформацією ще й лінгвокультурологічних даних починаючи вже з перших занять вивчення
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мови. Практичний курс української мови як іноземної, що формується паралельно з незалежною державою Україною і перебуває і сьогодні на початковому етапі своєї розробки, вимагає
паралельного висвітлення лінгвокультурологічних даних або створення окремого курсу, відмінного від лінгвокраїнознавства, головним завданням якого стане знайомство з українською
мовою як «втіленням духу народного».
Аналіз останніх джерел чи публікацій. Спостерігаючи за розвитком мовознавства кінця
ХХ ст. і стверджуючи природне переважання досліджень комунікативної функції мови,
В. Русанівський передбачив переростання принагідного зацікавлення проблемою «мова і
культура» у «провідний теоретичний напрям сучасного мовознавства. Адже мова – акумулятор знань про світ, як відображення запасу національної й інтернаціональної духовної культури» [7, с. 8].
Не вдаючись до висвітлення питання історії виникнення та міждисциплінарних зв’язків
лінгвокультурології, згадаємо імена науковців, які заклали теоретичне підґрунтя і визначили
об’єкт, предмет і завдання цієї дисципліни: В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Бенвеніст,
А. Мейє, В. Воробйов, В. Костомаров, Є. Верещагін, В. Маслова, В. Русанівський, В. Телія,
С. Тер-Мінасова, М. Толстой та ін.
Будь-яка наукова дисципліна, послуговуючись загальнонауковими методами, виробляє й
власні. Одним з таких методів для лінгвокультурології став коментар. Його застосування бере початок від герменевтики і текстології, де з його допомогою здійснювалася інтерпретація
текстового матеріалу. Лінгвокультурологічний коментар, насамперед, з’явився у дослідженнях з фразеології [6].
На думку М. Ковшової, лінгвокультурологічний коментар може охоплювати два рівні
сприйняття: а) поверховий – синхронний рівень сприйняття мовної одиниці пересічним носієм мови, б) глибинний – рівень внутрішньої форми, архетипу, культурного коду, що розкриває знакову культурну функцію мовного факту і розширює культурне поле носія мови [5,
с. 180–181].
Однією з визначальних рис лінгвокультурологічного коментаря О. Зиновьєва і Є. Юрков
називають його комплексний характер і синхронний комунікативно-прагматичний компонент. Дослідники наголошують, на відміну від лінгвокраїнознавчих розробок такий коментар
розкриває культурний фон мовної одиниці не лише в історико-етимологічному, але й у синхронно-функціональному аспекті [4, с. 235, с. 268]. На можливість комплексного поєднання
прийомів країнознавчого, лінгвокраїнознавчого, соціокультурного коментарів у практиці викладання російської мови як іноземної вказує Л. Чапаєва [8, с. 108].
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки лінгвокультурологія української
мови не входить у навчальні плани більшості університетів, що займаються мовною підготовкою іноземних студентів, тому застосування лінгвокультурологічного коментаря є одним із
засобів подолання цієї ситуації. Враховуючи те, що предметом вивчення лінгвокультурології
є національно-культурна семантика мовних одиниць з метою їх розуміння у всій повноті змісту і відтінків значень, у ступені, максимально наближеному до їхнього сприйняття носіями
української мови і культури, лінгвокультурологію ми, як і В. Воробйов, можемо розглядати
як один з аспектів мовознавства, «що вивчає проблему відображення національної культури
в мові; розділ семасіології, оскільки визначає і описує національно марковані мовні одиниці;
вивчення розуміння мовлення в умовах міжкультурної комунікації» [2, с. 84]. Такий підхід
уможливлює поступове знайомство студентів-іноземців з національною культурою через мовні знаки. Звичайно, не кожний мовний знак несе певну культурологічну інформацію. Сьогодні дослідники-лінгвокультурологи пропонують декілька термінів, що позначають мовні
одиниці, наділені здатністю містити етнонаціональні смисли: лінгвокультурема
(В. Воробйов, Л. Веденіна), лінгвоідеологема (В. Шаклеін), прецедентні одиниці (прецедентне ім’я, прецедентне висловлення, прецедентний феномен – Ю. Караулов, В. Красних), логоепістема (В. Костомаров, Н. Бурвикова), культурема (В. Гак, А. Вартанов). Кожний з цих термінів має право на своє існування і застосування в залежності від аспектів розгляду мовного
знаку. Викладач обов’язково має враховувати семантичні тонкощі при застосуванні згаданих
термінів, особливо при укладанні методичних рекомендацій і посібників [1].
Важливість застосування лінгвокультурологічного коментаря вже з перших годин вивчення української мови як іноземної можна продемонструвати на прикладі вивчення українських букв і звуків. Загальновідомою є назва системи знаків, що позначають сукупність
букв однієї мови, - алфавіт. Вивчення будь-якої мови починається саме з алфавіту. З висвітлення цієї теми починається чимало підручників української мови для іноземних студентів.
Дуже прикро, що більшість цих посібників використовують інтернаціональний термін алфа122

віт, навіть не натякаючи на існування питомого українського терміна абетка. Саме він сьогодні є актуальним і найбільш вживаним у мовознавстві та лінгводидактиці. Викладач під
час висвітлення цієї теми студентам-іноземцям повинен познайомити з усіма вживаними у
сучасній українській мові термінами: абетка, азбука, алфавіт – і пояснити тонкощі їхнього
функціонування. Таку інформацію можна знайти в багатьох енциклопедичних словниках, а
також спеціалізованих лінгвокультурологічних (етнокультурологічних) довідниках, як наприклад, у словнику-довіднику В. Жайворонка: «абетка = азбука = алфавіт – 1) сукупність
графічних знаків, прийнятих у якій-небудь системі буквеного письма і розміщених у певному усталеному порядку; 2) абетка – власне українська назва азбуки, створена за вимовою
перших двох літер алфавіту (а, б); у сполученнях: українська абетка – буквар; за абеткою –
за порядком літер, прийнятих в абетці; 3) азбука – слово походить від давньоруського азъбукы, запозиченого із старослов’янської мови, де перші дві літери звалися аз – «я» і буки – «буква». Азбука – то початкова до мудрості наука (прислів’я); Учи азбуку – прийде хліб у руку
(приказка); 4) алфавіт – слово, за походженням фінікійське (алеф – «бик», бет – «дім»),
трансформоване в старогрецькій мові як альфа і бета (перші літери грецької абетки, звідси
староукраїнська назва абетки – альфабет), а в пізнішій грецькій вимові – в сучасному його
звучанні» [3, с. 8].
Звичайно, ця інформація має бути інтерпретована викладачем відповідно до рівня мовних
знань студентів і у трансформованому вигляді подана в лінгвокультурологічному коментарі,
що може мати дві форми: усну (під час аудиторних занять) чи писемну (у посібнику). Володіння такою інформацією сприяє виробленню свідомого ставлення у студентів до вибору тієї
чи іншої лексеми з синонімічного ряду під час практичного її вживання. Для закріплення
значення цих лексем і розуміння відмінностей у їхніх лінгвокультурних конотаціях можуть
бути запропоновані вправи із завданням на зразок «Вставте необхідне за значенням слово»
чи ін.
Висновки. Засвоєння лексики іноземної мови вже на початкових етапах її вивчення має
носити глибинний, сутнісний характер, який має наблизити іноземців до пізнання «духу народу» через його мову. Знати просто слова з правильною вимовою недостатньо для того, щоб
тебе адекватно зрозумів носій мови. Повного переліку слів, що повинні супроводжуватись
таким коментарем, не існує. Його створення – одне із завдань мовознавців, які цікавляться
питаннями лінгвокультурології й мають педагогічний досвід. Шляхів створення таких довідників безліч. Один з них – тематичний перелік лексем, що згруповані згідно із змістовими
навчальними модулями на різних етапах вивчення української мови як іноземної.
Метою вивчення лінгвокультурологічних знань в обсязі, відповідному до ступеню вивчення української мови як іноземної, є усвідомлення мови як феномена культури, як історико-культурного середовища, що втілює у собі етнічні, історичні, культурні та ін. чинники народу, носія мови, що вивчається. Як скарбниця національної культури мова сприяє пізнанню
довкілля, збереженню й передачі пізнаного від одного покоління до іншого. Долучення студентів-іноземців до цього скарбу – завдання не лише культурологічно орієнтованих спеціальних курсів, але й практичного курсу української мови як іноземної.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Анотація. В статті розглядаються суть та зміст понять «міжкультурна комунікація», «міжкультурна компетенція», «стратегії міжкультурної комунікації», умови формування повноцінних знань,
вмінь та навичок з іноземної мови, значення інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови як складової процесу міжкультурної комунікації.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, стратегії міжкультурної комунікації, комунікативний підхід, інформаційно-комунікаційні технології.
Abstract. The article presents the essence and contents of terms «intercultural communication»,
«intercultural competence», «strategies of intercultural communication», conditions of forming complete
English knowledge and skills, role of information and communication technologies in implementing
communicative approach to studying foreign language as a component of intercultural communication.
Key words: intercultural communication, intercultural competence, strategies of intercultural
communication, communicative approach, information and communication technologies.

Постановка проблеми. Сучасна зростаюча глобалізація соціальної та економічної сфер
діяльності суспільства сприяє посиленню значення та розуміння необхідності вдосконалення
знань та навичок володіння іноземною мовою. Примітним те, що в теперішній час розуміння
поняття «мова» не обмежено лише концепцією «засіб комунікації». Мова є невід’ємною частиною та носієм культури нації, відображає національні характеристики, містить історичний
та культурний досвід нації, а також погляди людей на життя, способи життя та мислення.
Повноцінне володіння іноземною мовою потребує сформовану систему знань, вмінь, а також
сприйняття мови як складової іноземної культури, що полегшує подолання міжкультурних
бар’єрів, забезпечує ефективне спілкування з іноземцями, зокрема, емоціональний зв’язок та
міжкультурну комунікацію. На теперішній час поза практикою в навчальному процесі вищої
школи залишаються питання формування повноцінної системи знань та навичок використання іноземної мови, зокрема, ролі іншомовної комунікації в процесі вивчення іноземної
мови в умовах широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Аналіз досліджень та публікацій. Поняттю міжкультурної комунікації були присвячені
праці багатьох вчених, зокрема, К.Клакхон, Е.Голл, Р.Портер, Д.Трагер, А.Кребер. Дослідження різних аспектів теорії міжкультурної комунікації було проведено такими науковцями: С.Гантінґтон, К.Бергер, Е.Гірш, Г.Гофстеде, Е.Голл, С.Даль. Дослідження низки питань
мовленнєвої діяльності та спілкування були виконані Л.Виготським, В.Гумбольдтом,
М.Жинкіном, І.Зимньою, В.Скалкіним; навчання іноземним мовам зі спеціальною метою досліджували В.Бухбіндер, Б.Коффі, Р.Джонсон, Г.Стоун, Е.Уотерс, Д.Уільямс, В.Штраусс,
Ф.Епперт; структуру і зміст комунікативної компетентності - А.Александренко, А.Сичева та
ін. Серед українських вчених питанням міжкультурної комунікації присвятили свої дослідження В.Андрущенкс, Л.Губерський, І.Дзюба, П.Донець, В.Євтух, Г.Касьянов,
М.Кушнарьова, Л.Нагорна, П.Скрипка та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «культура» є по суті багатогранним.
Згідно характеристик культурного досвіду та функціонування мови з точки зору викладання
іноземної мови це поняття можна розділити на культуру знань та культуру комунікації.
Культура комунікації означає ситуацію спілкування людей з різним культурним досвідом,
який безпосередньо впливає на передавання інформації, а також фактори, які можуть спричинити непорозуміння, помилки в мові, культурі спілкування, зокрема, йдеться про вітання,
висловлювання подяки, звертання, використання ідіом, а також забороненої лексики.
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Ми вважаємо, що викладання іноземної мови має перетворитися на освіту мови та культури. Освіта культури охоплює різноманітні види навчальної діяльності студентів, які стосуються національної та іноземної культур, а також спрямування активності студентів на
збагачення міжкультурних знань, формування поваги, терпимості, відчуття рівності, сприятливого ставлення до іноземної культури, неупереджених міжкультурних відносин та сприйняття світу. Освіта має формувати здатність до ефективної міжкультурної комунікації, яка
характеризується розумінням, порівнянням, формуванням взаємозв’язків, підтримкою ідей
співрозмовника, відмовою від помилкових припущень, а також співробітництвом та комунікацією. Починаючи з 90-х років минулого сторіччя концепція викладання іншомовної культури поступово посилювала свої позиції у процесі навчання іноземної мови у вищій школі.
На сьогодні численні науковці та викладачі вищих навчальних закладів визнали тісний взаємозв’язок між мовою та культурою. В той час коли вимоги до викладання іноземної мови у
ВНЗ включають знання культури, її розуміння, міжкультурну обізнаність та міжкультурну
комунікативну компетенцію, культурна обізнаність також відображена у рівні соціального та
економічного розвитку нації.
Міжкультурну комунікацію можна одночасно розглядати як науку та набір навичок, якими потрібно оволодіти під час спілкування, оскільки взаємодія з іншою культурою вимагає
певних знань та умінь, зосередженості на успадкованих та усталених нормах соціальної
практики людей, які належать до різних національних та етнічних спільнот [1]. Також, за іншим визначенням, «міжкультурна комунікація – це процес спілкування (вербального і невербального) людей (груп людей), які належать до різних національних лінгвокультурних
спільнот, як правило послуговуються різними ідентичними мовами, відчувають лінгвокультурну «чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну комунікативну компетенцію,
яка може стати причиною комунікативних невдач або культурного шоку в спілкуванні»
[2, 3].
Поняття «міжкультурна компетентність» припускає терпимість, відкритість до нового
знання, уміння вибрати вірну тональність та засоби спілкування, комунікативну стратегію та
форму самопрезентації [4].
Викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі є важливим процесом для покращення якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців. Викладачам слід підтримувати
навчальну діяльність студентів, які орієнтовані на зовнішній світ та мають глибоке розуміння
іноземної культури. Це вимагає значної уваги до міжкультурної освіти та вдосконалення здатності студентів до міжкультурної комунікації. Її ефективність, окрім знання іноземної мови,
залежить від багатьох чинників: умов і культури спілкування, правил етикету, знання невербальних форм, виразів, фонових знань взагалі та багато чого іншого [5].
Навчання іноземної мови не означає лише передавання певної суми знань, перш за все –
це формування у студентів комунікативної компетентності. Протягом міжкультурного спілкування за умови, якщо дві сторони не можуть досягти єдиного культурного формату, достатньо просто опинитися в ситуації непорозуміння, що призводить до зменшення ефективності
спілкування. Окремої уваги заслуговує визначення та вивчення стратегій суб’єктів міжкультурної комунікації. До таких стратегій можна віднести «систематичну технологію, яка використовується доповідачем для передавання власної думки, коли виникають певні труднощі»
[6], а також «всі спроби керувати певною лінгвістичною системою з метою підтримки комунікації» [7].
Виходячи із цих визначень, ми можемо виокремити дві різні концепції стратегій комунікації, які не виключають одна іншу. З одного боку, вони реалізують компенсаційну мету,
тобто, допомагають суб’єктам подолати недоліки власної лінгвістичної системи та передати
свої думки та наміри, які вони бажають продемонструвати. Іншими словами, іде мова про
подолання розходження між обмеженою власною лінгвістичною компетенцією та визначеною метою комунікації.
З іншого боку, стратегії можуть також виконувати завдання вдосконалення, тобто вони
допомагають суб’єктам найкращим чином використовувати власні можливості для покращення ефективності спілкування. Іншими словами, завдяки ним партнери по спілкуванню
покращують свою здатність, наприклад, розпочинати, розвивати та завершувати діалог, виконувати активну роль у спілкуванні, керувати міжкультурною взаємодією, а також за необхідності долати непорозуміння.
На нашу думку, навіть використання рідної мови вимагає використання стратегій з метою
перефразування або виправлення власних висловлювань, прохання про допомогу, а також
бути зрозумілим у власних поясненнях. Крім того, продукування та отримання висловлю125

вань завжди є результатом процесу взаємного пристосування учасників діалогу. Одним з
найбільш очевидних недоліків викладання іноземної мови є те, що студентів не навчають
або, іноді, їм не дозволяють поводитися природно з точки зору іншомовного партнера. Також, не існує виключної незалежності у спілкуванні, оскільки думки та наміри завжди є
предметом діалогу, що обумовлює необхідність об’єднати зусилля обох сторін з метою досягнення угоди. Це стає більш актуальним при міжкультурному спілкуванні, коли партнери по
діалогу не мають єдиного досвіду, однакових цінностей та суспільних традицій, що унеможливлює ефективний діалог. Тому, постає необхідність глибокого та ретельного вивчення світу носіїв мови, їх культури в широкому етнографічному значенні слова їх способу життя, національного характеру і менталітету [8].
З точки зору перспективи викладання та вивчення іноземної мови, а також когнітивної
складової зазначеного процесу, ми вважаємо за необхідне вести мову про шляхи формування
та розвитку усвідомлення та навичок міжкультурного спілкування. Важливе місце в цьому
процесі посідає пізнання національної та іншомовної культури з точки зору індивідуальних
цінностей. В процесі навчання іноземної мови викладачам слід звертати увагу на побудову
ефективної міжкультурної навчальної системи. Вона вимагає встановлення культури як мети
та змісту навчання, визначення проміжних цілей, які викладачу легко корегувати, виокремлення культурного контексту нової навчальної інформації. Студентам слід вивчати іншомовну культуру з різних точок зору під час вивчення іноземної мови. Ми вважаємо, що використання інформаційно-комп’ютерних засобів створюватиме різні шляхи вивчення та
усвідомлення культурних цінностей іноземної мови. Викладачам слід надавати студентам
інформацію та використовувати різноманітні комп’ютерні та комунікаційні засоби, щоб
створити можливість не тільки розуміти іноземну культуру, але також завдяки засвоєному
контексту інформації навчитися її використовувати в соціальному середовищі. При цьому,
варто звертати увагу на відмінності культур, наголошувати на необхідності порівняння з
культурою своєї нації, посилювати усвідомлення іншомовної культури, вміти ефективно мотивувати студентів до вивчення іноземної культури, посилювати у студентів відчуття відмінностей різних культур.
На нашу думку, необхідність застосування в навчальному процесі з вивчення іноземної
мови інформаційно-комунікаційних технологій обумовлена складністю та багатогранністю
реального процесу міжкультурної комунікації та пошуку необхідної інформації іноземною
мовою в процесі вивчення іншомовної культури. Ми вважаємо, що комунікативні ситуації в
процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій можна розглядати як засіб активізації підготовки студентів з іноземної мови. Комунікативні ситуації, що моделюються на
заняттях, є ефективним засобом забезпечення мовної практики для іншомовного спілкування
студентів.
Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують результативність вивчення іноземної мови в тому випадку, якщо враховуються інтереси студентів, їх життєвий досвід, рівень
знання іншомовної лексики та сформованість умінь та навичок іншомовного спілкування.
Беручи участь в комунікативних ситуаціях, студенти виступають активними носіями соціальних ролей. У процесі спілкування важливо практикувати такі ролі, які максимально
враховують інтереси, можливості і здібності, інформаційний запас знань з іноземної мови, їх
комунікативний досвід. Основою для спілкування в комунікативних ситуаціях повинна бути
інформація, яка стосується питань іншомовної культури.
Інформаційно-комунікаційні технології активізують навчання студентів методиці роботи
з різними джерелами інформації, передбачають моделювання комунікативних ситуацій для
забезпечення реального середовища спілкування і структурування змісту розмови, вибору
тематики проблем для обговорення.
Інформаційно-комунікаційні технології можуть бути ефективним засобом міжкультурної
комунікації при грамотному їх використанні в навчальному процесі. З цієї точки зору ми виокремили такі характеристики означених технологій:
1. Усвідомлення студентами необхідності вивчення надбань іншомовної культури, їх системи цінностей, звичаїв та традицій для повноцінного володіння теоретичними знаннями та
практичними вміннями з іноземної мови.
2. Організація навчального процесу з вивчення іноземної мови через моделювання комунікативних ситуацій на основі змісту іншомовної культури, що стимулює інтерес та потребу
студентів у нових знаннях.
3. Забезпечення кожному учаснику модельованої ситуації позиції активного діяча, співрозмовника, партнера по іншомовному спілкуванню.
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4. Структурування змісту комунікативної ситуації та підбір «комунікативного живого матеріалу», цікавого і значущого для студентів, що забезпечує їх потребу в нових знаннях та
оволодінні цінностями іншомовної культури.
5. Створення освітнього середовища, емоційно-психологічного клімату на заняттях для
обміну іншомовною інформацією.
6. Відпрацювання етикетних норм поведінки і тактики індивідуального іншомовного спілкування в ситуаціях безпосереднього спілкування з носіями мови.
7. Використання різних засобів, способів і прийомів пошуку, збору, обробки та застосування інформації, яка стосується іншомовної культури.
8. Самоконтроль і самооцінка рівня володіння теоретичними знаннями та практичними
навичками іншомовного спілкування.
Висновки з проведеного дослідження. Своєчасне урахування особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови дозволяє розкрити характер і специфіку міжкультурної комунікації, усвідомити студентами її значення в їх професійному становленні, стимулювати потребу в новій інформації, способах вирішення
поставлених навчальних завдань, самостійному пошуку і використанні нової інформації.
Працюючи з різними джерелами інформації, виконуючи різні ролі в комунікативних ситуаціях, кожен студент збагачує власний комунікативно-творчий потенціал та культурний досвід.
Література
1. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово,
2000.– 265 с.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004. – 343 с.
3. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А.А. Потебня. – М.: Искусство, 1985. – 614 с.
4. Леонтович О. А. Россия и США. Введение в межкультурную коммуникацию : учеб. пособие.
Волгоград : Перемена, 2003. – 399 с.
5. Ахьямова И. А. Культурная самопрезентация современной молодежи невербальными средствами // Педагогическое образование в России. – М., 2011. – № 4.– 290 с.
6. Corder, S.P. 1983.’Strategies of communication’ in F. Faerch and G. Kasper. Strategies in
interlanguage communication. Harlow: Longman.
7. Bialystok, E. 1990. Communication strategies. A psychological analysis of second- language
use. Oxford: BasilBlackwell.
8. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 146 с.
Тьопенко Ю.А.,
кандидат філологічних наук,
доцент, завідувач кафедри кафери іноземних мов
Київського національного університету технологій та дизайну

БАР’ЄРИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Анотація. В статті розглядаються питання про міжнародну комунікацію, та бар’єри, що зустрічаються на її шляху, у вигляді невірного сприйняття, неправильного тлумачення, і невірної оцінки інформації. Розглянуті стратегії подолання непорозумінь при спілкуванні осіб з різними культурними передумовами існування.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, непорозуміння, сприйняття, тлумачення, оцінка,
культура.
Abstract. The article discusses cross-cultural communication, and barriers encountered in its path, in
the form of misperception, misinterpretation and misevaluation. There have been discussed strategies for
overcoming misunderstandings when communicating with people of different cultural background.
Keywords: cross-cultural communication, misunderstanding, misperception, misinterpretation,
misevaluation, culture.

Постановка проблеми. Якщо ми прагнемо зрозуміти людей іншої національності, ми повинні спробувати поставити себе, наскільки це можливо, в ті історичні та культурні передумови їх становлення, як нації. Це не легко для людини з однієї країни сприймати умови ста127

новлення іншої країни. Так інколи виникає певне роздратування, тому що є ситуації, коли
щось, що здається очевидним нам, не відразу сприймає інша сторона, або це для них не є
звичайним. Потрібно визнати, що всі країни і люди різняться в своїх підходах до життя та
способах мислення. Для того щоб зрозуміти інших, ми повинні зрозуміти їх спосіб життя.
Якщо ми хочемо переконати їх, ми повинні використовувати їх мову, наскільки це можливо,
не мову у вузькому сенсі цього слова, а мову розуму.
Будь-яка міжнародна бізнес-діяльність передбачає спілкування. В рамках міжнародного і
глобального бізнес-середовища, такі заходи, як обмін інформацією та ідеями, прийняття рішень, ведення переговорів, обґрунтування мотивацій і керівництво загалом, засновані на
здатності менеджерів однієї культури на успішну комунікацію з керівниками і працівниками
з інших культур. Досягнення ефективної комунікації є викликом для менеджерів у всьому
світі навіть тоді, коли робоча сила є однорідною в культурному відношенні; але коли одна
компанія включає в себе різні мови та культурні традиції, досягти ефективного двостороннього зв’язку стає ще складніше [3, с. 78].
Аналіз останніх досліджень. Актуальність дослідження процесів міжкультурної комунікації привертає увагу різних сфер знань. Відзначається, що міжкультурна комунікація є багатоаспектним феноменом, який досліджується з різних позицій. Суттєве теоретикометодологічне значення мають праці з культурології, соціології, філософії, етнології, етнографії і лінгвістики. Особливу значущість для розробки питань прагматики в умовах міжкультурної комунікації мають праці лінгвокультурологічного плану, що надають змогу виявити
культурно зумовлений характер міжкультурної комунікації, серед яких – праці відомих науковців Є. Верещагіна, В. Костомарова, А. Швейцера та ін. Для визначення культурологічного
підходу до вивчення проблем мовної інтеграції в умовах міжкультурної комунікації відіграли важливу роль праці таких англійських і німецьких дослідників у сфері культурології, антропології, літературознавства, мовознавства, дидактики, мовної комунікації, як Е. Хол,
Д. Вундерліх, X. Баузінгер, Д. Круше, Й. Болтен, Дж.Беррі, Т.Прекель тощо.Огляди наукових
праць за темою дослідження надали змогу визначити проблемне поле, мета якого – дослідження факторів постійного непорозуміння міжкультурної комунікації між представниками
різних культур.
Виклад основного матеріалу. Комунікація - це обмін значень, те, що ми маємо донести,
наша спроба дати іншим знати, що ми маємо на увазі. Комунікація включає в себе будь-яку
поведінку, яку інша людина сприймає та інтерпретує таким чином – це Ваше розуміння того,
що я маю на увазі. Комунікація включає в себе «відправлення повідомлень» як вербального
характеру (словами) так і невербального (тон голосу, вираз обличчя, поведінка). Вона включає свідомо надіслані повідомлення, а також повідомлення, які відправник посилає не задумуючись. Все, що я говорю і роблю, я не можу передати комунікацією. Тому спілкування передбачає складний, багатошаровий, динамічний процес, за допомогою якого ми передаємо
зміст.
Кожна комунікація має відправника повідомлення і отримувача повідомлення. Як показано на рис. 1, надіслане повідомлення ніколи не є ідентичним отриманому повідомленню. Чому? Комунікація є непрямою; це символічна поведінка. Ідеї, почуття, і фрагменти інформації
не можуть бути сприйняті безпосередньо, але повинні бути перевтілені або переформатовані
перш ніж сприйняті. Кодування описується створення символу повідомлення. Декодування
описує уже отримання повідомлення від символу. Відправник повідомлення повинен закодувати свій зміст у форму, яку розпізнає отримувач – тобто у слова і поведінку. Отрмувач повинен потім розкодувати слова і поведінку –символи – назад у повідомлення, яке має для
нього певне значення.
Перекладання змісту в слова і поведінку – тобто в символи – і назад у зміст, ґрунтується
на культурних передумовах існування особи, і не є однаковим для кожної людини. Чим більше різниця в культурних передумовах існування між відправниками та одержувачами, тим
більше різниця в значеннях, прив’язаних до певних слів [4, с. 52].
Міжкультурна комунікація виникає, коли людина з однієї культури відправляє повідомлення людині з іншої культури. Міжкультурне непорозуміння виникає, коли людина з другої
культури не отримує саме того повідомлення, яке було надіслане відправником. Чим більше
розходження між культурами відправника і одержувача, тим більше шансів для міжкультурного непорозуміння.
Комунікація не обов’язково призводить до розуміння. Міжкультурна комунікація передбачає постійне непорозуміння, викликане неправильним сприйняттям інформації, невірним
тлумаченням, і невірною оцінкою наданої інформації. Коли відправник повідомлення з однієї
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культури, а отримувач з іншої, шанси точної передачі повідомлення невисокі [1, с. 113]. Іноземці сприймають, інтерпретують і оцінюють речі по-різному, і, отже, впливають на них порізному. У вирішенні міжкультурних ситуацій, людина повинна пом’якшувати різницю, поки не буде досягнута хоча б подібність інформації, що доноситься. Важливо також відзначити, що вся поведінка передає зміст за допомогою очей людини, а уся логіка і обґрунтування є
культурно відносними. У міжкультурних ситуаціях, визнаючи поведінку ексцентричною, ми
зазвичай відображаємо культурну основу невірного сприйняття, неправильного тлумачення,
і невірної оцінки інформації; доволі рідко основу може складати навмисна злість або патологічно мотивована поведінка.
Відправлене
повідомлення
Отримане
повідомлення
ОТРИМУВАЧ

ВІДПРАВНИК
Отримане
повідомлення
Відправлене
повідомлення

Рис. 1. Модель комунікації

¾ Міжкультурне невірне сприйняття
Невже українці та англійці бачать світ однаково? Ні. Невже американці та китайці сприймають світ однаково? Знову ні.
Немає двох національностей, які бачать світ однаковим. Сприйняття – це процес, при
якому кожен індивід відбирає, організовує й оцінює подразники з зовнішнього середовища,
щоб забезпечити значимий досвід для себе [5, с. 16]. Тут питання полягає в самій природі
сприйняття. Перцептивні структури не є вродженими чи абсолютними. Вони є селективними, вивченими, культурно визначеними, послідовними і неточними.
• Сприйняття є вибірковим. Існує дуже багато подразників в навколишньому середовищі
за якими слід спостерігати. Таким чином, ми відсіваємо більшу частину того, що ми бачимо,
чуємо, відчуваємо на смак. Ми відсіваємо будь-яке перевантаження і дозволяємо тільки вибраній інформації за допомогою нашого перцептивного екрану досягти нашого свідомого розуму.
• Перцептивні структури є вивченими. Ми не народжуємося, щоб бачити світ під одним
певним кутом. Наш досвід вчить нас сприймати світ певним чином.
• Сприйняття може бути культурно обумовленим. Ми вчимося бачити світ певним чином
на основі нашого культурного походження.
• Сприйняття має тенденцію залишатися постійним. Як тільки ми бачимо щось під певним кутом, ми і надалі будемо бачити це таким самим чином.
• Таким ми бачимо те, чого немає, і не бачимо речі, які дійсно існують. Наші інтереси,
цінності і культури виступають в якості фільтрів і призводити до спотворення, блокування
певної інформації, і навіть створення такої інформації, яку б ми хотіли побачити і почути.
Ми сприймаємо те, що очікуємо сприймати. Ми сприймаємо речі відповідно до того, як нас
привчили, згідно нашій культурній карті.
¾ Міжкультурне неправильне тлумачення
Тлумачення виникає тоді, коли особа надає сенсу спостереженням та їх взаємозв’язкам;
це процес створення сенсу поза сприйняттям. Тлумачення організовує наш досвід, щоб скеровувати нашу поведінку. Виходячи з нашого досвіду, ми робимо припущення щодо наших
сприйняттів, так нам не потрібно знову знаходити сенс кожного разу, коли стикаємося з подібними ситуаціями [2, с. 201]. Наприклад, ми робимо припущення про те, як працюють две129

рі, ґрунтуючись на нашому досвіді входу і виходу; таким чином нам не доведеться перевчатися кожен раз, коли нам доведеться відкрити двері.
Аналогічно, коли ми відчули запах диму, зазвичай ми припускаємо, що сталася пожежа.
Нам не потрібно зупинятися і дивуватися, що показує дим, пожежу або повінь. Наші постійні
приклади інтерпретації допомагають нам діяти правильно і швидко в нашому повсякденному
світі.
Неправильні інтерпретації можуть бути викликані неточністю сприйняття людини або
ситуації, які виникають, коли те, що існує насправді не бачив. Це може бути викликано неточним тлумаченням того, що бачив; тобто, за допомогою мого розуміння передати зміст поза
вашої реальності.
¾ Міжкультурна невірна оцінка судження
Навіть більше, ніж сприйняття та інтерпретація, культурна обумовленість сильно впливає
на оцінювання інформації. Оцінка передбачає судження про погане чи хороше. Міжкультурно, ми використовуємо нашу власну культуру як еталон виміру, міркуючи, що те, що схоже
на нашу власну культуру є нормальним і добрим, а те, що відрізняється, сприймається як ненормальне і погане. Наша власна культура стає критерієм самооцінки: оскільки ніякої іншої
культури ідентичній нашій не існує, ми судимо всі інші культури як нижчі за значенням.
Оцінка рідко допомагає в спробах зрозуміти або спілкуватися з людьми іншої культури.
Висновки. Міжкультурна комунікація постає перед нами з певними обмеженнями відносно нашого сприйняття, нашої інтерпретації, і наших оцінок. Міжкультурні перспективи мають тенденцію чинити все відносно і злегка невпевнено. Занурення в чужу культуру – це те
саме, що знати слова, але не знати нот, або знати ноти, але не знати ритму. Наші природні
тенденції/схильності ведуть нас до нашого попереднього досвіду: ми шукаємо схожості в
наших культурах, що перешкоджає правильному сприйняттю чужої культури.
Але існують стратегії подолання природних тенденцій: дуже обережно і повільно усіх непорозумінь можна уникнути. Ми можемо навчитися бачити, розуміти і керувати нашою власною культурною обумовленістю. Коли ми стикаємося з будь-якою зарубіжною культурою,
ми можемо частіше використовувати опис, а не інтерпретацію або оцінку, і таким чином мінімізувати самоздійснення стереотипів і передчасних висновків. Ми можемо розпізнавати і
використовувати наші стереотипи як керуючі, а не відкидати їх. Ефективна міжкультурна
комунікація передбачає взаємодію альтернативних реальностей: вона відкидає дійсне або потенційне домінування однієї реальності над іншою.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВНЗ
У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
Анотація. Стаття присвячена розгляду індивідуалізації навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах у контексті особистісно-орієнтованого підходу до навчання. Автор зазначає актуальність проблеми, важливість практичного її вирішення шляхом застосування індивідуалізації навчання іноземних мов. У результаті аналізу попередніх досліджень надається визначення
особистісно-орієнтованого підходу до навчання. Обґрунтовується доцільність застосування особистісно-орієнтованого підходу до навчання іноземних мов у зв’язку із вимогами чинних стратегічних
документів, потребою суспільства у активних та свідомих спеціалістах, віковими факторами та
позитивним впливом навчання іноземних мов на формування особистості.
Ключові слова: особистісно-орієнтований підхід, індивідуалізація навчання, навчання іноземних
мов, вищі навчальні заклади.
Abstract. The article deals with the problem of the individualization of foreign language instruction at
tertiary schools in the context of individual-oriented approach to study and instruction. The author states the
topicality of the problem, stresses the importance of its practical resolving by means of individualized
foreign language instruction application. As a result of the analysis of previous researches the term
individual oriented approach is defined. The appropriateness of the application of the individual approach to
foreign language instruction is grounded by the current strategic education documents, the need of society
for active and conscious specialists, the age factors and the positive influence of language acquisition on the
development of an individual.
Key words: individual-oriented approach, individualization of instruction, foreign language instruction,
tertiary schools.

Постановка проблеми. Система вищої освіти України переживає сьогодні значні зміни,
що пов’язані з її входженням у європейський простір та впровадженням основних ідей та цілей Болонського процесу, зокрема забезпечення якісної вищої освіти для всіх, покращення
здатності випускників до працевлаштування, посилення мобільності студентів та сприяння
«студентоцентрованому» навчанню у вищій освіті.У таких умовах посилюються вимоги до
підготовки фахівців з різних галузей знань, а навчання іноземних мов стає не лише метою,
але й засобом забезпечення якості навчання, мобільності студентів і конкурентоспроможності випускників на світовому ринку праці. Важливим є також повноцінний розвиток творчої
особистості майбутнього спеціаліста, розкриття його потенціалу та індивідуальних професійних якостей.
Аналіз попередніх досліджень. Дослідженню проблеми особистісно-орієнтованого навчання присвячені роботи М. Алєксєєвого, О. Алюніної [1], О. Бігич [3], Н. Васильєвої [4],
Є. Єлисеєвої [6], О. Юсеф], І. Якиманської, А. Фрібела, Д. Нунана, Е. Тароне, Г. Джул. Варто зазначити, що багато як вітчизняних, так і закордонних дослідників (зокрема, О. Алюніна,
Є. Єлисеєва) вважають, що у традиційній системі освіти, в умовах стандартизації та уніфікації навчального процесу, фактор індивідуальності студента враховується недостатньо. Під
час викладання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах викладачі традиційно
стикаються з низкою труднощів, пов’язаних із різним рівнем знань студентів, великою кількістю студентів у групі, необхідністю врахування мотивів та інтересів студентів, їхніх здібностей та психічних характеристик.
Виклад основного матеріалу. Як свідчить опитування викладачів стосовно стану індивідуалізації навчання англійської мови у немовних вищих навчальних закладах (2014 р.), більшість викладачів (68 %) рідко використовують прийоми індивідуалізації навчання під час за131

нять. Крім того, 83 % опитуваних вважають, що у межах аудиторного навчального процесу
не існує достатньо можливостей для застосування прийомів індивідуалізації навчання через
такі труднощі, як брак часу (88 % опитуваних), відсутність методичних розробок (55 % опитуваних), складність організації індивідуалізованої роботи в межах заняття (45 % опитуваних) та брак різнорівневих навчальних матеріалів (30 % опитуваних). Незважаючи на це, переважна більшість викладачів (88 % респондентів) відчувають потребу у створенні нових
методик та методичного забезпечення для сприяння індивідуалізації навчання.
Вирішення проблеми ефективного навчання англійської мови на першому курсі за умов
різнорівневого характеру груп та необхідності врахування індивідуальних потреб студентів
може бути знайдено у контексті особистісно-орієнтованого підходу до навчання, який реалізується в індивідуалізації навчання англійської мови.
Особистісно-орієнтований підхід до навчання визначається дослідниками як такий підхід до навчання, що здатний забезпечувати механізми функціонування, формування та розвитку особистості [1, с. 29].
Психологи розуміють особистість як системну соціальну характеристику індивіда, що
формує предметну діяльність та спілкування і зумовлює причетність його до суспільних відносин [5]. Своєрідна особистість з її унікальними рисами характеру, темпераменту, специфікою інтересів, якостями перцептивних процесів та інтелекту, потребами та здібностями характеризується поняттям «індивідуальність» [7].
Доцільність застосування особистісно-орієнтованого підходу до навчання іноземних мов
на першому етапі навчання у немовних ВНЗ визначається низкою факторів, зокрема:
1) вимогами чинних стратегічних документів (зокрема, Бухарестське комюніке);
2) потребою суспільства у творчих, ініціативних спеціалістах, здатних приймати самостійні рішення;
3) віковим фактором, оскільки студентський вік визначається як вік становлення особистості;
4) великим впливом оволодіння іноземною мовою на розвиток особистості.
Сучасне суспільство відчуває потребу у творчих, ініціативних спеціалістах, здатних знаходити неординарні та ефективні рішення у складних ситуаціях професійного характеру.
Формування саме такого фахівця з яскраво вираженою та різнобічно розвиненою особистістю є основною метою особистісно-орієнтованого навчання.
Студентський вік визнається психологами етапом самоаналізу особистості, тому усвідомлення власних психічних якостей та самооцінка набирають у цьому віці найбільшого значення. Самоусвідомлення особистості у студентському віці здійснюється, зокрема, шляхом вибору майбутньої професії. Проявом професійного самоусвідомлення стають особистісні
якості, які, заломлюючись через професійні знання, реалізуються у ситуаціях професійного
життя [1, с. 32].
Опанування іноземної мови є одним із надзвичайно важливих факторів, що впливають на
становлення та розвиток особистості. Три основні функції мови – комунікативна, когнітивна
та директивна – тісно пов’язані з процесами особистісного розвитку. Так, за М. Бахтіним,
основним механізмом свідомості є внутрішній діалог, автокомунікація [2]. Свідомість людини формується засобами мови. Мова також є основним інструментом пізнання світу, обміну
інформацією, накопичення досвіду попередніх поколінь. Мова має вплив і на характер
сприйняття інформації, відображаючи ставлення особистості до оточуючої дійсності і предмета пізнання. Оволодіння іноземною мовою розширює свідомість людини, її культурологічний та соціальний досвід, виконує не лише комунікативну та когнітивну, але і важливі виховну та розвивальну функції. Дослідження виявили, що у процесі оволодіння іноземною мовою у
студентів розвивається загальна та соціальна комунікативна активність, аналітичність мислення, вербальність, зорова та слухова пам’ять, усвідомлена саморегуляція тощо [1].
Практична реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання іноземних мов вбачається нами можливою завдяки застосуванню індивідуалізації навчання, яка спирається на
принципи врахування індивідуальних особливостей студентів, доступності та посильності,
систематичності та послідовності, автономності, свідомості та активності, принцип міжпредметної координації та професійної спрямованості навчального спілкування, принцип комунікативності та принцип інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності
Висновки дослідження. Таким чином, вищезазначені положення особистісно-орієнтованого підходу до навчання іноземної мови дозволяють нам розглядати навчання іноземної
мови як у якості предмета індивідуалізації (оскільки воно має бути адаптованим до особистісних потреб студентів), так і у якості засобу особистісного розвитку студента, вдосконалення
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його психічних, біологічних та соціальних якостей, виховання творчого, цілеспрямованого,
ініціативного спеціаліста. Подальший розвиток проблеми навчання іноземних мов у контексті особистісно-орієнтованого навчання вбачається у розвитку ідей індивідуалізації навчання
іноземних мов як практичної реалізації вищевказаного підходу.
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викладач кафедри української мови та літератури
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

РОЛЬ ІГРОВИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Анотація. У даній статті розглядаються питання використання активних методів навчання у
викладанні іноземних мов. Основну увагу приділено використанню методу рольової гри як найбільш
ефективному методу інтерактивного навчання на заняттях з української мови як іноземної у вищих
навчальних закладах .
Ключові слова: міжкультурна комунікація, інтерактивне навчання, методи активного навчання,
рольова гра, рольової діалог, ігрове спілкування, реальні ситуації, суб’єктивна мотивація.
Abstract. This article discusses the use of active learning methods in teaching foreign languages. The
focus is the use of role-play method as the most effective method of interactive learning in the classroom of
the Ukrainian language in higher education.
Keywords: intercultural communication, interactive learning, active learning methods, role play, roleplaying dialogue, game communication, real situations, subjective motivation.

В умовах всебічної та глибокої модернізації навчання у вищій школі, в тому числі і навчання української мови як іноземної, актуальною є проблема підвищення ефективності навчання мови і його оптимізації. Проблема необхідності модернізації освіти за допомогою нових методів і прийомів навчання з використанням сучасних технологій отримала новий
імпульс у зв'язку з включенням України в єдиний європейський освітній простір, коли повсюдно виникають численні культурологічні зв’язки , неминуче відбувається перерозподіл
цінностей , орієнтирів і мотивацій . Цьому сприяє не лише стрімке зростання міжнародних
контактів між представниками різних етнічних культур, але й налагодження тісних зв’язків
між мікро- або субкультурами, що належать до однієї національної лінгвокультурної спіль133

ноти. Поступово приходить усвідомлення того факту, що культурні відмінності відіграють
важливу роль у ділових відносинах і можуть суттєво вплинути на кінцевий результат співробітництва. Питання про підготовку фахівців до співіснування в умовах все зростаючого багатокультурного суспільства і створення освітнього простору, який допоможе застерегти від
дискримінації, відторгнення, насильства та конфліктів, пов’язаних із взаємодією різних культур та світоглядом різних народів постійно є одним із важливих питань освітньої політики
[6, с. 10].
Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного українського суспільства, а
її розвиток – одним з пріоритетних напрямів системи освіти. Введення елементів культури в
процес викладання української мови як іноземної є необхідною потребою сьогодення. Значні
зміни зазнали соціальні та психологічні умови викладання української мови як іноземної.
Українська мова сьогодні є не просто частиною культури іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в українських вищих навчальних закладах, але це і запорука успіху майбутньої кар’єри студентів. Досягнення високого рівня володіння українською мовою неможливе
без фундаментальної мовної підготовки у вищій школі.
«Методика викладання української мови як іноземної як наука досліджує процес навчання української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови, визначає і вмотивовує засоби передачі знань студентам, прагне віднайти шляхи найбільш результативного
навчання, зокрема визначити мету викладання мови, обґрунтувати принципи навчання з урахуванням закономірностей засвоєння фонетики, лексики, граматики, правопису тощо, вмотивувати найекономніші і найефективніші методи й прийоми навчання, вчить виявляти недоліки у викладанні і долати їх» [8, c. 53].
Методи навчання – надзвичайно складні психолого-педагогічні та соціально-педагогічні
утворення. При розкритті їх суті виявляється, що їм властиві не одна, а кілька істотно важливих ознак, і через те будь-якій з них можна віддати перевагу лише в цілком конкретних педагогічних умовах [8, c. 54].
В роботі з іноземними студентами на заняттях української мови нерідко використовується метод інтерактивного навчання. «Інтерактив» – це «спільна діяльність». Цебто навчальний
процес відбувається в умовах активної взаємодії всіх учнів та викладача. Існує безліч технологій інтерактивного навчання [7].
Методи активного навчання поділяють на: неімітаційні та імітаційні методи.
Під неімітаційними методами розуміють – стажування на робочому місці, програмне навчання, проблемну лекцію, випускну роботу.
Імітаційні методи підрозділяють на неігрові та ігрові. Неігрові методи включають в себе
аналіз конкретних ситуацій, дії за інструкцією тощо.
Ігрові методи підрозділяють на ігрові прийоми і процедури, ігрові ситуації, ділові ігри,
дидактичні або навчальні ігри, тренінги в активному режимі.
Ігрові прийоми і процедури – це різні форми активізації лекцій та інших традиційних
форм навчання, ігрові педагогічні прийоми, окремі засоби активізації.
Ігрові ситуації – це дискусійні заняття, а також ситуації використовуються для рольових
ігор, театралізованих ігор тощо.
Якщо ж ігрова ситуація використовується в якості основи, але діяльність учасників формалізована, тобто є правила, жорстка система оцінювання, передбачений порядок дій, регламент, то можна вважати, що ми маємо справу з дидактичною грою.
До ділових ігор відносяться методи, що реалізують всю сукупність елементів, а, отже, і
весь комплекс принципів активізації, характерних для методів активного навчання . Ретельно
спланована ділова гра суттєво підвищує пізнавальну мотивацію студентів. Студенти набувають навичок переконливої комунікації: вчаться чітко і логічно формулювати свої думки, виступаючи перед аудиторією, що сприяє вдосконаленню необхідних навичок професійного
спілкування.
Слід зазначити, що ігрові методи активного навчання сприяють розвитку творчих здібностей учнів, дозволяють викладачеві створити позитивний мікроклімат у групі, а також дозволяють формувати новий досвід через теоретичне осмислення і застосування. Крім того, активні методи навчання, зокрема, рольові або ділові ігри створюють необхідні умови для
розвитку умінь самостійно мислити, орієнтуватися в новій ситуації, знаходити підходи до
вирішення проблем, встановлювати контакти, слухати, співпрацювати, вступати в спілкування [3].
Як навчальна модель міжособистісного групового спілкування, рольова гра легко вписується в хід заняття. Вона використовується для вирішення комплексних завдань засвоєння
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нового матеріалу, закріплення та розвитку творчих здібностей. Рольову гру можна розцінювати як одну з найточніших моделей спілкування, оскільки вона є імітацією дійсності в
найбільш істотних її рисах.
Соціальна значущість рольової гри полягає в тому, що в процесі вирішення певних завдань не тільки активізуються знання, а й розвиваються колективні форми спілкування. У
рольовій грі партнери вступають у взаємодію, обговорюючи ті чи інші проблеми і викладаючи власну точку зору, при цьому проблема та шляхи її вирішення не просто обговорюються,
а втілюються в діях і вчинках студентів на основі створення імітаційної моделі. У рольових
іграх закріплюються такі елементи спілкування, як вміння розпочати бесіду, підтримати її,
перервати співрозмовника в потрібний момент, погодитися або спростувати його думку,
вміння уважно слухати, ставити уточнюючі запитання, моделюються ситуації, в яких потрібно використовувати мовний багаж, необхідний для майбутньої професійної діяльності. Тому
дуже важливо, щоб вперше студенти-іноземці могли спробувати себе у дружньому оточенні
робочої групи. На думку Г. Китайгородської, «саме у рольовій грі спілкування перетворюється у творчий, особистісно-мотивований процес. Гра дає студентам можливість застосовувати набуті знання, вступати в різноманітні відносини в передбачуваних життєвих ситуаціях,
що моделюються в процесі гри» [5].
Необхідно пам’ятати, що ефективність гри залежить від правильної її організації. У рольовій грі викладач відходить на задній план. Він переходить від групи до групи, зауважує
помилки з тим, щоб тільки після гри приступити до їх аналізу. Навчання найбільш ефективне
в атмосфері, вільній від напруги, мовний матеріал, що використовується для рольової гри,
має бути відомий студентам з попередніх занять. При цьому необхідно враховувати національно-психологічні особливості студентів-іноземців і допомагати їм бачити і зіставляти схожість і відмінність рідної мовної системи й системи, що вивчається.
Усі рольові ігри поділяють на соціально-побутові й професійні. Метою використання соціально-побутових рольових ігор є формування у студентів навичок і вмінь для соціальнопобутової сфери життєдіяльності людини, а також для розвитку ініціативності, колективізму
і відповідальності. Вони використовуються в основному на початковому етапі процесу навчання. Метою професійних рольових ігор є професійне спілкування іноземною мовою,
вміння вирішувати лінгвістичні завдання у сфері своєї професійної діяльності. Ці ігри використовуються на подальших етапах навчання.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що використання рольової гри на заняттях з іноземної мови підвищує ефективність навчального процесу, допомагає зберегти інтерес студентів
до мови, що вивчається, на всіх етапах навчання, а також розвиває логічне мислення, здатність до пошуку відповідей на поставлені запитання, мовний етикет , вміння спілкуватися
один з одним.
Ділова гра в навчальному процесі передбачає імітаційне моделювання конкретних реальних умов майбутньої професійної діяльності студентів. Підсумовуючи слід зазначити, що
рольова гра є перспективною формою навчання, так як вона: 1) сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на занятті; 2) посилює мотивацію і активізує діяльність студентів; 3) дає можливість використовувати наявні знання, досвід, навички спілкування в різних
ситуаціях. Тому використання рольових ігор на заняттях з практики усного та писемного мовлення підвищує ефективність навчального процесу на всіх етапах.
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Анотація. У статті презентовано новий формат вивчення польської мови в економічному ВНЗ.
Розповідається про сертифікаційний курс «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» для студентів-економістів, завдяки якому студенти отримають не тільки знання про сучасну польську мову,
але й реальні практичні навички використання польської мови в бізнесовій сфері.
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Abstract. In the article presented a new format of study Polish language in the economic universities. it
comes to certification course «Polish modern business communication» for students-economists, through
which students receive not only knowledge of modern Polish, but real practical skills to use Polish language
in the business field.
Keywords: Polish language, certification course, Polish modern business communication.

Польсько-українська співпраця нині переживає надзвичайне піднесення. Новочасні глобальні зміни в українському та польському суспільствах вимагають нового підходу до формування освітньої стратегії цих країн. Як відомо, кількість студентів з України, які навчаються у вищих навчальних закладах Польщі в 2014/2015 навчальному році, становить 23,3
тис. осіб, що на понад 50% більше, ніж у минулому. За офіційними даними, українці складають більше половини усіх закордонних студентів у Польщі. Такі показники є результатом
послідовної 10-річної маркетингової кампанії, яка була проведена польськими вищими навчальними закладами на українському ринку, та нинішньої складної ситуації в Україні [2,6].
Власне і в українському суспільстві не зникає зацікавлення Польщею як країною великих
можливостей, державою, співпраця з якою на усіх рівнях всередині України передбачає
кар’єрне та професійне зростання.
На сучасному етапі розвитку професійної освіти у світлі євроінтеґраційних прагнень нашої держави перспективними та виправданими у плані отримання кваліфікаційних компетенцій є уведення до планів навчальних дисциплін негуманітарних ВНЗ мовних та культурологічних курсів, які покликані розширити та збагатити набуті знання сучасних студентів,
зокрема студентів-економістів.
Враховуючи перспективність та актуальність вивчення польської мови в економічному
ВНЗ, кафедра української мови та літератури ДВНЗ „Київський національний економічний
університет” також не залишилася осторонь нового формату освітнього процесу. У 2016 році
студентам-економістам було запропоновано новий сертифікаційному курсі «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та
«Міжнародний бізнес».
Метою сертифікаційного курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» є актуалізація набутих при вивченні базового курсу польської мови знань у специфічній сфері ділової
комунікації.
Вивчивши курс, студенти зможуть:
• опанувати основи польськомовного професійного спілкування на прикладах конкретних фахових ситуацій;
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• дізнатися про особливості функціонування польської мови в дипломатичній сфері та
засобах масової інформації;
• отримають практичний досвід комунікації з представниками польської спільноти в
Україні тощо.
В основу курсу покладено принципи системності, комунікативної спрямованості навчання, порівняння мовних систем рідної й іноземної мов.
Завданням курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» є вдосконалення набутих
умінь і навичок усного та писемного польськомовного спілкування, з акцентом на специфіці
сфери професійної комунікації.
Авторами курсу є викладачі польської мови кафедри української мови та літератури
КНЕУ, працівники дипломатичного представництва Республіки Польщі, партнери кафедри з
польських та польсько-українських підприємств різної спеціалізації, представники польськомовних ЗМІ в Україні.
В основі курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» лежить сучасний комунікативний принцип викладання іноземної мови, який використовують викладачі, та на якому
ґрунтуються відповідні підручники з польської мови для студентів-економістів. Це відомі
польські підручники: «Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców»,
виданий при Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської [1], «O biznesie po
рolsku» («Про бізнес по-польськи»), підготовлений фахівцями Яґеллонського університету
(Краків) [3], а також підручники з польської мови Глущук О. М., Макар Ю. І., Образ О. Г.
Боримської К. П., Слюсара О. Ф., видані в Україні українськими викладачами-практиками,
які використовують досвід польських колег, вдосконалюють та перероблюють їх напрацювання і адаптують до сучасних реалій українського процесу навчання [4, 5, 7, 8, 9, 10].
Уся програма курсу «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація» розрахована на приблизно на 60 год., де 36 год. – практичні заняття, 10 год. – індивідуальні заняття, 14 год. –
самостійна робота. На практичних заняттях студенти стануть учасниками мовних проектів,
розв’язуватимуть завдання мовних кейсів, метапланів, у межах курсу будуть запропоновані
мовні тренінги з відповідних фахових ситуацій, мовні кейси, онлайнові лекції, вебсесії, коучинг-сесії, майстер-класи тощо.
Як відомо, у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» вивчається польська мова як дисципліна за вибором, запропонована кафедрою
української мови та літератури. Курс польської мови як іноземної у нашому університеті є
успішним проектом останніх років, дисципліною, яку з кожним роком обирає все більше
студентів. У 2014 році курс польської в КНЕУ обрало 110 студентів, у 2015 – вже 250. Саме
тому у проекті існує конкурсний відбір, оскільки охочих вивчати нову дисципліну досить багато. Конкурсанти повинні бути студентами 2 курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», які:
− вивчають польську мову як вибіркову дисципліну;
− успішно пройшли відбірковий тест з польської мови;
− прагнуть використовувати польську мову у своїй кар’єрі.
Першу лекцію з курсу «Cучасна польськомовна бізнес-комунікація» у стінах ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 10 лютого 2016 року
прочитав для студентів пан Іренеуш Дерек, віце-президент Польсько-української господарчої
палати, член правління Міжнародної спілки польських підприємців в Україні, президент
Польсько-української туристичної палати, співзасновник та генеральний директор відомої
польсько-української компанії «Пластікс-Україна», співавтор книги „Я раб или свободный
человек”, нагороджений Золотим Хрестом Заслуги Польщі за розвиток польсько-української
економічної співпраці.
Студенти з великим зацікавленням слухали лекцію і активно брали участь в обговоренні
окремих актуальних питань розвитку сучасної економіки в Україні та Польщі, з’ясовували
особливості використання економічної термінології в польській та українській мовах, активно використовували для спілкування з лектором польську мову.
Програмою курсу заплановано: лекція-презентація «Польська мова в бізнес-комунікації»,
цикл семінарів «Польська мова сучасних мас-медіа» (на прикладі досвіду польськомовних
ЗМІ в Україні – «Dziennik Kijowski», «Krynica»), мовний тренінг «Практика роботи з польськомовною аудиторією»(досвід працівників Спілки поляків України), цикл лекцій «Польська
мова в дипломатичній сфері» (лекції від представників Консульського відділу Посольства
Республіки Польщі в Україні), семінар «Польська мова в туристичній сфері» (майстер-клас
від менеджерів Польської Туристичної Організації в Києві), онлайнова лекція «Вебсесія за137

питань та відповідей про польську мову в бізнесі» (автор – пан Альберт Новацкі, доктор філософії Католицького Люблінського університету Івана Павла ІІ (Республіка Польща), онлайнова лекція «Польська мова в науці» (представник НАН України Леся Лазаренко, Берлін),
коуч-семінар «Польська мова в бізнесі» (від представників Міжнародної спілки польських
підприємців в Україні) тощо. Заплановано також майстер-класи «Основи перекладу з польської на українську текстів економічної тематики», «Основи перекладу з української на
польську текстів економічної тематики». У кінці курсу студенти готуватимуть презентації
групових мовних кейсів. Усі випускники програми отримують сертифікати.
Отже, навчальний сертифікаційний курс «Сучасна польськомовна бізнес-комунікація»
для студентів-економістів – це саме те, що потрібно для успішної кар’єри. Опанувавши курс,
студенти отримають не тільки знання про сучасну польську економічну термінологію, але й
реальні практичні навички використання польської мови в бізнесовій сфері, що є безперечною перевагою для подальшого кар’єрного зростання майбутнього фахівця-економіста європейського рівня.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ
В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Анотація. У статті автор аналізує три основні напрямки використання Інтернету в навчанні
англійської мови за професійним спрямуванням, а саме:якджерелаавтентичного, спеціалізованогоматеріалу, як місцяавтентичної комунікаціїі якнаборуінструментівдляобмінуідей, знаньіматеріалів,
створених учителями або студентами.
Ключові слова: Інтернет, веб-сайти, онлайн-ресурси, віртуальна учительська, платформи.
Abstract. The articleanalyzesthree main areas that the Internet is used for in ESP, namely as a source for
authentic, specialised material, a place for authentic communication, and a collection of tools that allow for
the sharing of ideas, knowledge, and student- or teacher-created materials.
Key words: Internet, web-sites, online resources, virtual staffroom, platforms.
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У наш час вивчення англійської мови взагалі та англійської мови за професійним спрямуванням зокрема неможливо уявити без такої технології, як Інтернет, що має величезну кількість автентичного матеріалу (тексти, аудіо, відео тощо) та інформацію з багатьох тем, а також інструменти й можливості для зв’язку із платформами, які дозволяють ділитися ідеями
та знаннями.
Багато вчених у своїх роботах зараз розглядають питання щодо використання Інтернет
при навчанні іноземної мови, серед них Л.В. Кудрявцева, С.М. Кащук, Є.С. Палат,
S.L.Thorne, J.A. Belz та багато інших. Але всі вони розглядають це питання в цілому стосовно вивчення іноземних мов загального користування.
Метою нашої роботи є саме аналіз основних напрямків використання Інтернету в навчанні англійської мови за професійним спрямуванням.
Одним із способів, за допомогою яких цей вид ІКТ змінив те, як відбувається вивчення
англійської мови є те, що він дозволяє учням легко зануритися в неї та в спільноту, яка цю
мову використовує у своїй комунікації, що в минулому було можливим тільки за допомогою
більш-менш тривалого перебування в країні, де говорять англійською [1, с. 14]. Учням, які
вивчали англійську за професійним спрямуванням і які мали дуже вузьку спрямованість на
спеціалізовану мову, при відвідуванні англомовних країн було дуже важко знайти відповідні
можливості для задоволення своїх потреб. Більшість програм, пов’язаних з відвідуванням
англомовних країн, зорієнтовані на вивчення саме загальної англійської або іноді бізнесанглійської. З широким використанням Інтернету майже усі студенти, які вивчають англійську за професійним спрямуванням, можуть знайти мовні матеріали для своїх потреб, взаємодіяти зі своїм професійним співтовариством або з іншими учнями у своїй галузі онлайн [1,
c. 18]. Інтернет та його різні інструменти можуть також допомогти учням стати більш самостійними і надати їм можливість стежити за своїм навчанням [5].
За посередництвом цієї технології в навчанні на першому плані опиняється те, що учні
більше не потребують здобувати сукупність енциклопедичних знань, які повинні бути засвоєні, але мають приймати рішення, що саме необхідно вивчати, розмірковувати над тим, як це
стосується потреб кожної людини і як процес навчання з плином часу поступово набуває форму та адаптується до потреб кожного. Використання Інтернету як навчального ресурсу є
особливо доречним у контексті англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС),
враховуючи те, що саме ця дисципліна виховує в студентів майбутніх англомовних експертів
у своїй галузі, здатних у майбутньому бути конкурентоспроможними на ринку праці
[1, c. 253].
Теоретичні основи, такі як конструктивізм та соціокультурна теорія, дають корисне розуміння процесу навчання, і вони трансформуються у підходи, які можуть об’єднувати онлайн
завдання в єдине ціле, наприклад, навчання на основі змісту, що може бути незамінним у
розробці курсів АМПС.
Багато викладачів англійської мови зараз використовують Інтернет у своїх курсах, задають онлайн домашнє завдання і використовують його, щоб знайти матеріали та ідеї для своїх
уроків, навіть якщо тільки час від часу. Деякі з них стають онлайн викладачами. Інші також
використовують його для власного професійного розвитку, приєднуючись до «віртуальної
учительської», щоб з’єднатися з колегами по всьому світі, обмінюватися ідеями, брати
участь у вебінарах та конференціях або писати і читати блоги.
Ця збільшена до глобальних масштабів «учительська» є особливо важливою для вчителів
АМПС, чиї численні ролі як вчителя, розробника матеріалу, співробітника, оцінювача та дослідника розширюються і розвиваються за допомогою інформаційних технологій, дозволяючи співпрацювати із спеціалістами з конкретної галузі та іншими колегами по всьому світу і
даючи їм більш легкий доступ до великої кількості мультимедійних матеріалів для вузькопрофільних сфер для того, щоб розробляти матеріали і курси, які відповідають потребам їх
учнів [2, c. 90]. Сучасні інформаційні технології також надають вчителям додаткову можливість створювати більш цікаві та професійно орієнтовані мультимедіа матеріали і онлайнабо комбіновані курси.
Нижче ми розглянемо та проаналізуємо три основні напрямки використання Інтернету в
навчанні АМПС, а саме: як джерела автентичного, спеціалізованого матеріалу, як місця
автентичної комунікації і як набору інструментів для обміну ідей, знань і матеріалів, створених учителями або студентами.
Інтернет є джерелом автентичного матеріалу. Викладачі АМПС часто більшою чи меншою мірою опиняються в ролі збирачів та розробників матеріалу. Іноді можна знайти готові підручники, особливо для найбільш поширених курсів АМПС, таких як інформаційні тех139

нології або загальний курс з технічної англійської. Проте студенти АМПС часто мають потребу в різноманітній та вузькопрофільній спрямованості. Крім того, мова й завдання в підручниках не завжди відображають те, що є в реальному житті, тому ці підручники мають бути доповнені. Для специфічних курсів АМПС, таких як «Англійська для інженерів рухомого
складу залізниць» або «Англійська для управління на залізничному транспорті» тощо, немає
підручників взагалі, а вчителі повинні створити матеріал для повного курсу. У таких випадках, а також у випадках, коли вчитель не є експертом у цій галузі, наявність онлайн матеріалу є неоціненною.
При наявності великого обсягу інформації та матеріалів з усіх видів тем і в різних формах в Інтернеті пошук доречного та актуальною матеріалу став набагато легшим Крім сайтів різних компаній, в усіх галузях є сайти з матеріалами, або контентом, які створюють
самі користувачі, такі як How Stuff Works (www.howstuffworks.com) або E-How
(www.ehow.co.uk), де неспеціалісти або фахівці можуть обмінюватися відео й текстами,
показуючи та описуючи те, як робляться певні речі (від ремонту літака до записів у блогах,
як зробити презентацію). На додаток є веб-сайти, присвячені певним професіям або галузям знань, де викладачі або учні можуть читати, дивитися чи завантажувати матеріали з
проблематики, що вивчається.
Проте треба засвоїти, що автентичні веб-ресурси слід не просто використовувати, але органічно поєднувати їх з розробками власних завдань, які мають першорядне значення у навчанні АМПС. Залежно від рівня знань студентів їм також може бути запропоновано прийняти рішення щодо змісту, пошуку та розробки матеріалу, тим самим надаючи їм можливість
взяти на себе відповідальність за своє навчання і стати більш незалежними, використовуючи
всі свої навчальні навички та розвиток веб-грамотності.
Іншими перевагами використання веб-матеріалів і залучення студентів до співпраці зі
створення курсу є те, що студенти будуть більш схильні до вивчення цільової мови, що може
допомогти їм розвинути більш ефективно мовні навички. Крім того, вони дізнаються, як поводитися з автентичними матеріалами для того, щоб їх використовувати. Вони також здобудуть навички, які можуть бути корисними для їхньої майбутньої професійної діяльності, такі
як пошук інформації, аналіз веб-сайтів, написання конспектів та звітів. Використовуючи Інтернет таким чином, крім вивчення цільової мови, студенти будуть мати ще й навички цифрової грамотності.
У постійно мінливому світі, будь то технології або бізнес, актуальна інформація є дуже
важливою. Для того, щоб опублікувати підручник, потрібно кілька років. На той час інформація, лексика або вирази, що міститимуться в його матеріалах, застаріють і в результаті матимуть набагато менше спільного з дійсністю. Інтернет може заповнити цю прогалину, коли
вчителі або учні доповнюють такі підручники онлайн матеріалом.
Іноді однак викладачу дуже важко знайти саме такий матеріал, який потрібний для певного рівня або контексту, і підготувати уроки на його основі. Для цього існують такі сайти від
Macmillan, як www.onestopenglish.com або http://breakingnewsenglish.com, що можуть розглядатися як щось середнє між вивченням матеріалу за підручником або створенням повністю нового власного матеріалу. Вони можуть допомогти викладачам використовувати ресурси без необхідності витрачати години на пошук матеріалів і розробку завдань для них. Вони
також дозволяють вчителям завантажувати обмежену кількість сторінок з підручників.
Подібні послуги надає сайт http://English360.com, який дозволяє викладачам створити
курс, використовуючи цифрові версії опублікованих матеріалів Кембриджського видавництва із додаванням власного відео та аудіо з Інтернету, даючи учням та викладачам інструменти для його розподілу в залежності від потреб. Цей сервіс показує, яким чином традиційні
видавництва намагаються адаптуватися до нових технологій і задоволення нових потреб викладачів та учнів. Майже усі видані книги або нові видання відомих підручників мають онлайн компонент, що більш-менш інтегрований з книгою.
Місце автентичної комунікації. Учителі часто мають залучати студентів до рольової гри
в класі, щоб імітувати цільове середовище, у якому вони повинні будуть використовувати
певну мову (у нашому випадку англійську). Це відбувається тому, що викладачі і навіть учні
часто не мають доступу до цільового оточення, тому вони повинні створити творчий сценарій та середовище. Сьогодні Інтернет є таким місцем автентичної комунікації для багатьох
учнів АМПС. Інтернет зараз використовується не тільки для допомоги студентам вивчати
англійську мову, звертаючись до автентичного матеріалу або розмовляючи в чаті з носіями
цієї мови, але він став одним із середовищ, де професіонали зустрічаються, спілкуються та
співпрацюють. Це особливо потрібно для тих, хто вивчає АМПС.
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За допомогою таких інтернет-комунікаційних технологій для спільної роботи на міжнародному рівні та спілкування з іншими студентами по всьому світі, а також участі у справжній розмові з експертами у своїй галузі викладачі та учні можуть «скоротити розрив між класом АМПС і вимогами на робочому місці» [2, c. 100] або, як зазначає Бремнер, [3, c. 121] між
«підручником та робочим місцем». Для того, щоб це відбувалося ефективно, вчителі повинні
розуміти характеристики інтернет-комунікації для допомоги своїм студентам АМПС мати
справу з конкретними аспектами або особливостями цього виду спілкування, наприклад
міжкультурні аспекти комунікації, мультимодальна комунікація [3, c. 125].
Такі технології дозволяють студентам поринути в їх професійні спільноти в Інтернеті і
дати вчителям засоби для створення матеріалів та уроків, які можуть направляти студентів в цьому, а також моделювати цільові ситуації набагато реалістичніше у фактичній обстановці, де вони зазвичай відбуваються, використовуючи ті ж самі або аналогічні інструменти, які вони вже використовують або будуть використовувати для роботи
[2, c. 101]. Іншими словами, Інтернет є автентичним не тільки через автентичність мови,
яку тут можна практикувати, але так само автентичним, як місце, що є дуже важливим у
підході ситуативного навчання, згідно з яким соціально-культурне оточення впливає на
навчання та його результати [2, с. 3]. Чим більше навчальна ситуація та діяльність нагадують студентам реальні ситуації й завдання, тим більше студенти будуть мотивовані навчатися й тим більш доречним буде навчання.
Курс англійської мови може бути побудований на двох рівнях. На першому викладач може показати відео, у якому реалізована певна сцена і в якій відбувається типова ситуація з
використанням англійської. Те, що показано, може бути автентичною ситуацією, ситуацією
або контекстом, у якому можуть опинитися студенти курсу АМПС. Тому студенти обговорюють цю ситуацію.
Другий рівень: студенти після обговорення такої типової відеоситуації беруть участь в
обговоренні матеріалу на онлайн форумі для практики мови. У цьому випадку Інтернет використовується не тільки для моделювання ситуації або середовища, але є контекстом або
середовищем, у якому учні повинні будуть використовувати англійську мову у своєму професійному житті.
Набір інструментів. Крім різноманітного автентичного матеріалу та місця, де відбувається спілкування, Інтернет також дає нам постійно зростаючий асортимент інструментів, від
найпростіших до найскладніших, для комунікації, обміну знаннями, створення соціальних
мереж, проектування і створення матеріалу, публікації робіт. Деякі існують тільки протягом
короткого часу, у той час як інші є «стандартними інструментами», котрі стають широко відомими та користуються попитом.
Прикладами авторитетних інструментів є такі платформи для блогів, як WordPress та
Blogger або подкастингові сервіси Podomatic; платформи, що слугують як сховища і середовища обміну відео, слайдами і зображеннями, такі як Flickr, YouTube, Vimeo та Slideshare; інструменти для доступу до спільної колекції знань, листів і публікацій wikis (веб-сайти, зміст
яких відвідувач може редагувати та змінювати, що негайно відображується на сайті); система
управління навчанням Moodle; інструменти соціальних мереж на кшталт Twitter, Facebook
або інструмент для освітніх цілей Edmodo. Вищезазначені інструменти мають багато альтернативних варіантів і сотні, якщо не тисячі, для багатьох інших цілей. Лише декілька з них
були створені спеціально для освітніх цілей, але викладачі по всьому світі творчо використовують багато з цих інструментів для власних потреб та потреб своїх учнів.
Онлайн ігри також набирають популярності серед вчителів мови й тими, хто її вивчає [4].
Є wikis, блоги (наприклад http://games2teach.wordpress.com) і книги (наприклад, Mawer K.,
Stanley G. «Digital Play: Computer Games and Language Aims»; «Reinders R. Digital Games in
Language Learning and Teaching»), що пояснюють, як ці ігри можуть бути використані педагогічно обґрунтованим чином. Ігри завжди використовувалися при навчанні мовам, однак
останнім часом застосовується поняття гра-орієнтованого навчання для підтвердження застосування онлайн-ігр або ігрових інструментів та середовищ для навчальних цілей. Мета
такої методики полягає в тому, щоб зробити навчання більш цікавим, задовольняючим і, таким чином, мотивуючим.
Отже, роблячи висновки, можна сказати, що сьогодні викладачі АМПС не можуть не інтегрувати інтернет-технології у свої курси, тому що вони відіграють важливу роль у повсякденному професійному житті їх учнів і потребують цифрової та електронної грамотності,
щоб спілкуватися на міжнародному рівні, долаючи культурні кордони за допомогою використання різних ЗМІ, і дозволяють стати автономними учням, які можуть йти в ногу з профе141

сійним світом, що швидко розвивається. Учителі, яким подобається Інтернет і які відчувають
себе комфортно, використовуючи його, завжди слідкуватимуть за його останніми подіями та
розробками, щоб бути напоготові застосовувати та експериментувати з різними інтернеттехнологіями в їх навчанні англійської мови. В АМПС, як ми бачимо з вищезазначених прикладів, причиною використання Інтернет є не тільки те, що він робить вивчення мови більш
ефективним, але й те, що він може запропонувати інструменти, які імітують реальні робочі
ситуації та професійне середовище, даючи студентам можливість здобути і практикувати важливі професійні навички.
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ В РЕФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Анотація. У статті здійснено системний аналіз досвіду реформ у Польщі з метою визначення
міри його застосування в Україні, зокрема:
- систематизовано концептуальні підходи до реформування системи професійної освіти Польщі
в контексті освітніх реформ в Європі;
- здійснено порівняльний аналіз підходів до реформування вищої професійної освіти в Польщі та
Україні і внесено пропозиції щодо підвищення результативності наших освітніх реформ в Україні:
використання законодавчо-демократичної моделі модернізації освіти, підвищення рівня її фундаменталізації й ролі неуніверситетського сектора вищої освіти.
Ключові слова: професійна підготовка, моделі професійної освіти, первинна освіта, тенденція
професіоналізації освіти, моделі реформ, зміни, розвиток, удосконалення, демократичнозаконодавча реформа освіти.
Abstract. The Article ‘‘Reforming of professional education in Poland in conditions of globalization’’ is
focused on a genesis, essence, and the main external and internal factors of constant expansion and
reforming of systems of secondary and tertiary vocational training of the advanced countries at the
beginning of XX1 century. The example of successful economic and educational development of Poland in
1998-2015 is investigated.
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Evolution of models of reforms is analysed. It is proved that high productivity of the democracylegislative approach has enabled Poland to transform imperfect system of base vocational training into
modern sector of higher professional preparation of the European sample. Offers concerning the use of the
Polish experience are resulted during performance of the National doctrine of development of education of
Ukraine in ХХІ century.
Key words: vocational training, models of vocational training, initial education, the tendency of
professionalization of education, models of reforms, changes, development, improvement, democracylegislative reform of education.

Наявні освітні системи України і розвинених демократичних країн Східної Європи сформувалися в першій половині ХХ століття. Вони були зорієнтовані на підготовку кадрів для
виробництва індустріального типу в умовах конкуренції за світові ринки торгівлі та збуту.
Але на сьогодні ці освітні системи не можна вважати «досконалими», оскільки вони не відповідають сучасним вимогам.
Для подолання виниклих суперечностей між існуючою системою освіти і необхідною постав процес реформування та удосконалення систем освіти в усіх країнах світу. Зросла потреба у застосуванні нових методів розробки реформ та їх практичного втілення.
Українськими науковцями досить ґрунтовно досліджено систему освіти найбільш розвинутих країн – США, Німеччини, Великобританії, Канади Франції тощо (Н.В. Абашкіна,
Л.І. Зязюн, О.І. Локшина, М.П. Лещенко, В.І. Луговий, Л.П. Пуховська, А.В. Парінов,
А.А. Сбруєва, І.Г. Тараненко та ін.).
Перспективною є увага до середніх та малих європейських країн, які за останні роки
досягли значних успіхів не тільки в нарощуванні валового національного продукту, підвищенні якості життя й продуктивної компетентності населення (чи «людського капіталу» нації), але й успішно реформували системи освіти у своїх країнах, впровадили нові
технології навчання.
За цими критеріями об’єктом дослідження статті була обрана Польща, якій довелося подолати складні соціально-економічні проблеми, що виникли наприкінці 90-х років XX ст. зі
зміною співвідношення сил у світі, втратою величезного ринку збуту в СРСР, – і в результаті
в країні відбулося зниження валового національного продукту.
Успіхи Польщі за останні роки визнані усім світом. У 2014 р. вона за індексами Світового
банку стала одним зі світових лідерів з використання нових «високих» технологій для нарощування людського капіталу. Виробничі й соціальні досягнення Польщі зумовлені насамперед прискореним розвитком системи освіти, у першу чергу – сектора вищої професійної
освіти. Наприкінці ХХ століття у Польщі було докладено великих зусиль до перетворення
середньої і вищої професійно-технічної підготовки у цілісну систему, спроможну готувати
висококваліфіковані кадри виробничників, педагогів, вихователів.
В Україні також поставлені подібні завдання реформування та удосконалення системи
середньої спеціальної і вищої професійної освіти. Вивчення методології, теорії і практики
освітніх реформ у Польщі та актуальність для України проблеми реформування освіти зумовило вибір теми дослідження «Досвід Польщі в реформуванні професійної освіти в Україні в
умовах глобалізаційних процесів».
Концептуальна ідеястаттіґрунтується на положенні про те, що вивчення досвіду реформування професійної освіти в Польщі в умовах глобалізації соціальних процесів в Європі і
США, створення загальноєвропейського освітнього простору позитивно вплине на реформування освітньої системи в Україні.
Гіпотеза дослідження полягає в припущені, що досвід реформи професійної освіти в
Польщі досяг успіху завдяки використанню зовнішніх і внутрішніх чинників періоду глобалізаційних змін у світі, що цей досвід може бути корисним і сприятиме реформуванню професійно-технічної освіти в Україні.
Мета, предмет і гіпотеза дослідження визначили головні напрями йзавдання статті:
1) проаналізувати теоретичні засади модернізації науково-освітньої системи Польщі, виявити соціально-економічні, політичні, культурні та національні чинники, що визначили успіх процесу сучасного реформування системи професійної освіти в цій країні.
2) дослідити конкретні методи реформування, які були використані для перетворення середньої спеціальної професійної освіти Польщі в професійну вищу в 1998–2015 рр.;
3) визначити можливості впровадження польського досвіду удосконалення системи освіти в практику освітніх реформ в Україні.
Джерельна база дослідження:
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– концепції та практичний досвід реформ освіти в Польщі й Україні;
– аналіз наукових матеріалів з актуальних проблем освіти Польщі та України;
– нормативно-правова документація, статистична звітність Польщі та України; матеріали з`їздів та конференцій науковців й освітян.
Теоретичне значення статті полягає в тому, що вона дає змогу сформувати цілісне уявлення про рушійні сили еволюції системи середньої і вищої професійної освіти в Польщі,
показати роль освіти в економічно-соціальних успіхах цієї країни останніх років, а також
внести в освітній простір України інформацію про хід і результати реформ освітньої системи
Польщі.
Практичне значення статті полягає в тому, що її зміст і висновки є обґрунтованою й цілісною системою ідей для удосконалення теорії й методології реформування сучасної системи
вищої освіти України, особливо для сектору закладів І-ІІ рівнів акредитації з урахуванням
всього комплексу внутрішніх та зовнішніх чинників для осмислення сучасного стану освітянських реформ, а також для прогнозування їх результатів в майбутньому.
Найпростіший варіант підходу до змін в освітньому процесі спостерігався на початку формування великих державних систем, коли їхня структура була простою, кількість закладів
невеликою, ціллю ж навчання було надання основ грамотності. В умовах граничної простоти
системи освіти зміни відбувалися після одноосібного рішення вищого державного керівника
(царя в Росії, короля чи імператора у Франції, канцлера в Пруссії та ін.). У подальшому підпорядковані структури виконували накази так само, як діяли б інші системи – оборони,
транспорту, торгівлі тощо.
Другим за складністю варіантом підготовки і проведення освітніх реформ можна вважати плановий централізований підхід, який широко використовувався в СРСР упродовж всіх
років його існування (приклад – прискорена ліквідація неграмотності). Жорстка тоталітарна
й цілковито централізована система управління зробила єдино можливим вертикальний варіант, так зване «лінійне» планування реформ за схемою «згори-донизу».
Відзначено, що в країнах Східної Європи сформувався стандарт організації й втілення систем освіти шляхом прийняття колективних урядових рішень:
1) ініціативи нового складу уряду;
2) прийняття плану дій парламентом;
3) створення органу чи комісії з проведення реформи й акумуляції пропозицій;
4) розробки планів з розраховуванням ресурсів;
5) затвердження планів вищими органами;
6) втілення з урахуванням моніторингу його результатів.
Успішними були не більше 8-10% всіх спроб. Головна причина такого невисокого результату досягнення цілей змін та удосконалення освіти – старі підходи й методи, надмірне
захоплення адмініструванням і відмова від розширення соціальної бази реформ через залучення всіх освітян і широких мас населення.
Нові економічні умови разом з явищем демократизації всього суспільного життя стимулювали перехід до принципово нових підходів в освітньому плануванні та під час здійснення
реформ. Багато розвинених країн почали розробляти моделі інформаційного суспільства.
Саме цю модель обрали у Польщі наприкінці 90-х років XX століття, коли виникла необхідність значного оновлення та удосконалення середньої і професійної освіти. Здійснено порівняння польської моделі з моделлю США, яку використала Польща в 1998–2002 роках під
час спроби осучаснити школу.
Реформи більшості складових частин системи освіти Польщі вивели їх на вищий рівень якості, сприяли соціальному й економічному прогресу країни, що можна прослідкувати, розглянувши процеси й стан секторів середньої та вищої освіти. Вже на початку
ХХІ ст. загальна кількість студентів відносно рівня 1998 року в університетах збільшилася в 40 разів. Якщо ж врахувати інші вищі навчальні заклади, то в 100 разів. Це – показник, якого досягли дуже мало інших країн. Стан системи вищої освіти: типи закладів,
особливості навчального процесу, комплекс дипломів, шляхи отримання найвищих професійних кваліфікації – розглядається в ракурсі подальшого розвитку та удосконалення
вищої школи Польщі. Поглиблення європейської інтеграції й посилення впливу глобалізаційних процесів доводять, що досвід Польщі має цілий ряд пріоритетів порівняно з іншими освітніми моделями.
Детальний аналіз розвитку системи професійно-технічної освіти в Польщі допомагає розкрити її особливості за достатньо тривалий період. Головна увага була приділена процесу визрівання планів розвитку всієї системи професійної освіти Польщі на початку ХХІ ст. і ролі
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Міністерства освіти країни в створенні передумов для їх перетворення в реальні схеми
трансформації середньої професійної освіти у вищу.
У досягненні успіху професійних світових реформ вирішальну роль відіграли такі фактори:
- широке використання законодавчих важелів і засобів протистояння до можливих супротивників реформ;
- для зниження ризику шкоди від помилкових кроків на початковій стадії планування
реформи було застосовано проведення експериментів обмеженого обсягу з наступним аналізом їх результатів і внесенням коректив у загальну схему й алгоритми втілення планів та
шляхи досягнення суспільно важливих цілей.
Рівень середньої професійної освіти передбачає надання основ фахових дисциплін з нескладними функціями секретаря чи продавця. Для цього розроблені спеціальні програми.
Вони відрізняються від класичних університетських не лише меншою тривалістю, але й виразною орієнтацією на виконання професійних функцій.
Серед європейської практики забезпечення якості вищої освіти зі значним охопленням
молоді цим типом оцінювання Польща використала досвід Фінляндії та Нідерландів, де урядові органи відмовилися від детального інспекторського контролю, використавши систему
розширення автономії.
У Польщі реформи виявилися значно результативнішими, оскільки точніше прогнозовані
світові зміни ринків праці й торгівлі, перспективні зони концентрації національних ресурсів, залучені більші кошти й використана найновіша – законодавчо-демократична – модель
реформи.
Аналіз фактів досліджуваної проблеми дозволяє зробити узагальнюючі висновки.
1. Реформування системи освіти Польщі базувалося на тенденціях змін в розвитку освіти
країн Європейського Союзу.
2. Причинами модернізації професійної освіти Польщі стали економічні фактори,
пов’язані з розпадом соціалістичного табору і ринку збуту товарів з низькими вимогами до
технології виробництва, що примусило Польщу шукати нові ринки збуту в Західній Європі,
що вимагало повної перекваліфікації робітників і перебудови виробництва. Це завдання могло бути виконано лише за умови надання повноцінної вищої професійної освіти в стислі терміни. Успіх професійно-технічної реформи Польщі був забезпечений застосуванням найновіших високих технологій виробництва й масової підготовки працівників, спроможних
виготовляти й застосовувати мікроелектроніку.
3. Реформи виявилися успішними внаслідок достатніх ресурсів, застосування законодавчого шляху впровадження реформ, введення проміжного експериментального етапу, який
допоміг керівникам виявити, що саме необхідно змінити й удосконалити в початковій схемі
реформ. Остаточне перетворення середньої спеціальної освіти у вищу підвищило якість і виробничі можливості працівників сфер промисловості й сервісу Польщі, прискорило збільшення валового національного продукту й вивело країну на перше місце у світі щодо використання новітніх технологій у нарощуванні людського капіталу – продуктивної
компетентності всього активного населення.
4. Для підготовки фахівців різних рівнів і профілів була введена багаторівнева система
професійної освіти. Особлива увага приділялася технічній підготовці за спеціальними програмами для випускників середньої і вищої школи з вивченням курсів спеціальностей у таких галузях, як комп’ютерний дизайн, виробничі процеси за допомогою комп’ютера, робототехніка, зварювальна технологія й автоматизація виробництва з виданням диплома, який
відповідає українському «молодшого спеціаліста». Програми політехнічних інститутів відрізняються від програм класичних університетів не лише меншою тривалістю, а й виразною
орієнтацією на виконання професійних функцій та формування виробничої компетентності,
набування навичок організатора і управлінця.
5. Важливим висновком у статті є те, що досягнення в розвитку професійної освіти в
Україні могли б бути вищими у разі використання польського досвіду здійснення реформ
через впровадження експерименту обмеженого обсягу з подальшим коректуванням всієї реформи. Доцільно використати різні аспекти досвіду Польщі щодо створення закладів нового
типу (АМК–інститутів), ліквідації чи реформування існуючих закладів, змінення програм та
термінів підготовки, впровадження дистанційного навчання, підвищення якості дипломів
професійних закладів, модернізації і розширення всього сектора вищої освіти. Використання
інформації про позитивні аспекти реформування польської та інших зарубіжних систем освіти сприятиме прискоренню подолання проблем в українській освіті.
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ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ
ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
Анотація. В статті розглядається вплив позитивної мотивації на підвищення результативності ділової гри при підготовці студентів до іншомовного спілкування. Розглянуто різні види мотивів,
відображених в психолого-педагогічній літературі. Окреслено групи мотивуючих чинників, які сприяють створенню стійкої позитивної мотивації до вивчення іноземної мови.
Ключові слова: ділова гра, мотив, позитивна мотивація, мотивуючі чинники
Abstract. The article deals with the influence of positive motivation on the effectiveness of a business
game in the process of preparation of students for the communication in a foreign language. Various kinds
of motives represented in psychoeducational literature were reviewed. The groups of motivating factors
which contribute to the creation of positive motivation for learning foreign languages were outlined.
Key words: business game, motive, positive motivation, motivating factors.

Ділова гра як засіб підготовки студентів до іншомовного спілкування передбачаєімітаційну
модель різних видів комунікації і чинників, що забезпечують результативність спілкування: мотиви й цілі учасників комунікативної ситуації; їх соціальні ролі; психологічний клімат спілкування, стратегію і тактику комунікативної поведінки. Різні варіації цих чинників дозволяють
процес підготовки студентів до іншомовної комунікативно-професійної діяльності наблизити до
природного спілкування. У комунікативно-ігровій ситуації на перший план виступає вирішення
ігрового завдання, а мовний матеріал служить засобом досягнення поставленої мети. У діловій
грі іноземна мовавиступає інструментом професійного спілкування. Причому в процесі використання ділової гри в навчанні студентів іншомовного професійного спілкування потрібно враховувати її багатофункціональність. Так, О.О.Вербицький особливо виділяв мотивуючу функцію
ділової гри. Він зазначав, що в комунікативно-ігрових ситуаціях переплітаються різні види мотивації: результативна, процесуальна, соціальна, професійна, пізнавальна і мотивація досягнення
[3, с.74]. На його думку, у діловій грі діяльність її учасників свідомо вмотивована, оскільки вони
здійснюють лише ті дії, які є значимими за змістом. Причому зміст гри відповідає практичним
інтересам студентів, що забезпечує єдність мотивів і діяльності.
В психолого-педагогічній літературі під мотивацією розуміють всі типи спонукання, що
визивають активність людини. Мотивація поєднує в собі цінності, ідеали, переконання,
спрямованість, потреби, інтереси, бажання тощо. В системі професійної підготовки студентів
домінують такі мотиви, як усвідомлення соціальної значущості і особистої зацікавленості у
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вирішенні навчально-пізнавальних задач у сфері професійної діяльності; мотиви самовиявлення та самоствердження, мотив – потреба зрозуміти сферу іншомовної комунікації більш
ґрунтовно; мотиви, пов’язані з вибірковістю форм іншомовного спілкування; мотиви,
пов’язані з формуванням індивідуального стилю мислення; мотиви, пов’язані з набуттям досвіду комунікативної поведінки та іншомовного спілкування.
Врахування специфіки мотивації студентів дозволяє коригувати навчальний процес з використанням ділових ігор з тим, щоб надати йому особистісний зміст. Мотив, його спрямованість і характер, зумовлюється різноманітними потребами студентів. Внутрішня спонука
зважується і зіставляється з обставинами відповідно до пізнавальних інтересів і потреб, професійних установок і ціннісних орієнтацій студентів. У процесі використанні ділової гри важливо враховувати те, що мотив як внутрішній стимул до дії, неможливий без відповідності
його спрямованості характеру діяльності, рівно, як і самостійне рішення навчальних задач,
пошук виходу із ігрових ситуацій неможливий без наявності позитивної мотивації [1, с. 97].
Під час використання ділових ігор в навчальному процесі важливо стимулювати позитивну мотивацію студентів, внутрішні спонуки їх активної участі у пошуку виходу із запропонованих ігрових ситуацій. Причому закріплення пізнавального інтересу до гри, як засобу
підготовки майбутніх спеціалістів до спілкування іноземною мовою передбачає використання різноманітних стимулів: допитливість, потяг до нового, невідомого, потреба знайти природний вихід енергії в ігровій діяльності, хвилювання щодо виконання ігрової ролі тощо.
При введенні гри в навчальний процес слід пам’ятати про те, що позитивна мотивація можлива в тому випадку, якщо дидактична задача, яка випливає із зовнішніх факторів, що діють
на свідомість студентів, сприймається ними як особистісно значуща.
Говорячи про значення мотивів у навчально-пізнавальній діяльності, О.М.Леонтьєв виділяє мотиви: «що тільки розуміються», «значущі», і «мотиви реально діючі». Ділова гра буде
результативною тільки в тому випадку, якщо вона спирається на мотиви «реально діючі»,
тому що «мотиви, що тільки розуміються» не завжди можуть мати особистісний зміст. Виникаючи під впливом суспільного обов’язку, вони не можуть стати внутрішнім стимулом,
тобто «реально діючими».
В.К.Буряк, говорячи про різноманітність мотивів навчальної діяльності, поєднує їх у три
групи, основу яких складає відношення мотиву до цілі. До першої групи відносяться мотиви,
що містять в собі соціально значимі цілі, які конкретизують суспільні цінності навчальної діяльності. Ця група у своєму розвитку проходить два етапи: стадія розуміння або знання та
зняття протиріччя між мотивами і цілями навчально – пізнавальної діяльності, коли «створюються умови для перетворення мотива у стійкі внутрішні стимули» [1, с. 98].
Основу другої групи мотивів складає прагнення студентів до собистого успіху. При неправильній організації ділової гри може виникнути протиріччя між прагненням до особистого успіху і цілями групи. Зняти це протиріччя можна шляхом розширення особистісного
смислу до соціальної значущості мотива. Мотив особистого успіху забезпечує перехід зовнішніх умов у внутрішній стан індивіду, що надає навчальній ігровій діяльності особистісний зміст, тим самимпідвищуючи результативність ділової гри в підготовці студентів до комунікації іноземною мовою.
Мотиви третьої групи в своїй основі містять прагнення студента до нового, незвичайного.
Основним джерелом цієї групи мотивів виступає сам процес навчання як вид пізнавальної
діяльності. Якщо прагнення узнати що-небудь є психологічною передумовою до пізнавального пошуку, то будь-який вид навчальної діяльності, в тому числі і навчально-ігровий, може
активізувати спілкування, а може його гальмувати. Тому для того, щоб допитливість стала
позитивним мотивом навчально-пізнавальної діяльності, потрібна така її організація, яка забезпечила б можливість для виявлення ініціативи і активності студентів.
З метою підвищення результативності ділової гри в підготовці студентів до іншомовного
спілкування важливо виявити провідні мотиви навчання. Таким мотивом нерідко виступає
пізнавальний інтерес, який в своєму розвитку проходить різні ступені: від цікавості, викликаної новою навчальною інформацією, до допитливості, від неї – до глибини сутності явищ і,
нарешті, до рішення навчально-пізнавальної задачі. По визначенню Я.С.Гінзбурга і
Н.М.Коряк ділова гра містить «настільки могутні засоби впливу на мотиваційну сферу її учасників, що робить в принципі непотрібними попередні процедури по створенню психологічного налаштування і установки на гру» [4, с. 68].
Практика показує, що виховати стійку позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови,
іншомовного спілкування професійного спрямування можливо в тому випадку, якщо діяти
одночасно в таких напрямах:
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- через групу мотивуючихчинників, пов’язаних з включенням діяльності з оволодіння
іноземною мовою в провідну навчально-професійну діяльність, у сферу професійних інтересів студента;
- через групу мотивуючихчинників, пов’язанихзіспособами і прийомами засвоєння мови
й спілкування;
- через групу мотивуючихчинників, що забезпечують письмове й усне спілкування;
- через групу чинників, що забезпечують професійне спілкування.
Реалізація мотивів навчання спонукає до намічення цілей навчально-пізнавальної
діяльності в професійних комунікативних ситуаціях. По справедливому твердженню
Н.Ф.Тализіної, «мотив спонукає людину ставити і досягати різні цілі, виконувати відповідні
дії. Мотив дозволяє дати відповідь на запитання: чому ми виконуємо ті чи інші дії, чому ми
здійснюємо ті чи інші вчинки» [7, c.59]. Ціль гри повинна забезпечити розвиток такої навчально-пізнавальної діяльності, що задовольняла б професійні інтереси і потреби студентів, забезпечила б цілеспрямованість та взаємозв’язок в реалізації мотивів спілкування в ігровій
ситуації.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЛОВОЇ ГРИ
В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ
Анотація. Навчання, побудоване на ігровому підході до організації навчальних занять, розглядається як ефективний вид навчально-пізнавальної діяльності. Розглянуто сукупність педагогічних
умов, які зумовлюють підвищення результативності ділової гри в підготовці студентів до іншомовного професійного спілкування.
Ключові слова: педагогічні умови, підвищення результативності, ділова гра, професійне іншомовне спілкування
Abstract. A gaming approach to the teaching of foreign languages is regarded as an effective form of
teaching and educational process. The set ofpedagogic conditions which improves the effectiveness of a
business game in the process of preparation of students for the professional communication in a foreign
language is examined in the article.
Key words: pedagogic conditions,increase of effectiveness, a business game, professional
communication.

Важливим структурним елементом професіоналізму сучасного економіста є його здібність до спілкування в професійних ситуаціях іноземною мовою. Цінність і значущість ін148

шомовного спілкування в професійному становленні особистості, здатної до саморозвитку й
конструктивної взаємодії з навколишньою дійсністю та соціальним середовищем, визначається використанням не кожної ділової гри, а лише такої, в якій закладений механізм, що забезпечує розвиток майбутнього фахівця, відкритого до змін і творчого пошуку, дослідження
комунікацій, що швидко змінюються. Дія цього механізму зумовлена сукупністю педагогічних умов, дотримання яких у навчальному процесі значно оптимізує роль ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування.
У зв’язку з цим необхідно виявити сукупність педагогічних умов, дотримання яких у ході
використання ділової гри на заняттях з іноземної мови створює найбільш сприятливі можливості для іншомовного спілкування студентів у ситуаціях, максимально наближених до реальних умов їх майбутньої професійної діяльності.
Доцільно, насамперед, виділити умови, які пов’язані з індивідуально-психологічними
особливостями студентів. Навчання за допомогою використання ділової гри повиннобудуватися з урахуванням внутрішніх властивостей, мотивації поведінки, розвитку внутрішнього
досвіду та самосвідомості студентів. Кожна людина має здібність до самовдосконалення, яка
розвивається в активній діяльності й спілкуванні. Тому однієюз важливих умов оптимізації
ролі ділової гри є врахуваннясамоактуалізаціїособистості студента. Самоактуалізація розуміється як постійний розвиток і практична реалізація можливостей студентів у процесі їх участі в діловій грі. При цьому важливо, щоб студенти могли включитися в навчально-ігрову комунікативну діяльність відповідно до своїх пізнавальних і професійних інтересів, мотивів і
потреб, установок й ціннісних орієнтацій. Основна вимога – це створення необхідної мотивації ігрової діяльності як важливого чинника формування здатності студентів до іншомовного спілкування.
Результативність ділової гри в навчанні студентів іншомовного спілкування професійного спрямування детермінується певною мірою характеромвідносин у системі «викладач-студент», «студент-студенти». Ці відносиниповиннібудуватися на принципах взаємодії і співпраці, забезпечуючи стиль творчого спілкування, характеристиками якого
виступають:
- активність сторін у процесі професійно зорієнтованої комунікації;
- розширення об’єму й видів спілкування;
- інтенсивність спілкування, що виявляється в динаміці, насиченості різноманітних видів взаємодії;
- психологічний комфорт, що створює сприятливі умови для саморозкриття студентів
під час гри;
- створення індивідуальної програми спілкування з кожним учасником навчальноігрової діяльності;
- співпраця й співтворчість у системі “викладач-студент”.
Завдання викладача полягає в тому, щоб готуючись до проведення аудиторних занять
зі студентами, продумувати соціально-психологічні механізми та механізми спілкування,
реалізація яких у навчальному процесі сприятиме самореалізації й самовираженню особистості майбутнього фахівця; підвищенню активності кожного учасника комунікативної
діяльності.
У процесі реалізації ігрового підходу до навчанняважливо враховувати особливості психологічного сприйняття студентами навчального матеріалу. Ділова гра позитивно впливає на
професійну підготовку студентів у тому випадку, якщо приймаючи активну участь у ній, вони виконують різні ігрові ролі, мають власну позицію, відчувають різноманітну гамму позитивних емоцій і почуттів. Для цього мовний матеріал, як навчальна інформація, повинен мати емоційнезабарвлення. Основою організації і подачі матеріалу в діловій грі є використання
позитивних емоцій і емоцій, що забезпечують потребу пізнання. Органічний характер зв’язку
між усвідомленням професійно-особистісногозмісту діяльності і переживаннями, емоційною
налаштованістю студентів є тією умовою, яка забезпечує позитивний вплив ділової гри на
навчання їх іншомовного спілкування.
Ділова гра, якщо в ході її акцент робиться на особистість студента, його можливості й
здібності, мотиви й потреби, установки й ціннісні орієнтації, дозволяє поєднати навчальну
інформацію з особистістю студента, навчити майбутніх фахівців за допомогою отриманих
знань і засвоєного досвіду вдосконалювати своє «Я» і рівень професіоналізму.
Високий рівень інтелектуальної активності студентів в ході ділової гри неможливий без
дотримання важливої умови, як оволодіння ними необхідними знаннями, без яких процес
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спілкування в професійних ситуаціях є малоефективним. Саме ці знання служать основою
інформаційного поля ділової гри, професійної компетенції студентів, без яких неможливо
досягти запланованих цілей ігрової діяльності.
Не менш важливою умовою підвищення ролі ділової гри в досягненні навчальних цілей є
структурування мовної інформації, що складає її інформаційне поле. Моделювання мовної
інформації є найбільш доцільним у формі комунікативно-ігрової ситуації. Комунікативноігрова ситуація дозволяє подавати мовний матеріал збільшеними дозами, а її програвання
стимулює більш усвідомлене засвоєння студентами навчальної інформації, допомагає бачити
її роль у професійному зростанні.
До умов, що забезпечують ефективність ділової гри в підготовці студентів до професійного спілкування іноземною мовою, відноситься й залучення їх до активної комунікативноігрової діяльності. Вони повинні бути підготовлені до створення імітаційної моделі комунікативно-ігрової ситуації.У процесі конструювання ділової гри передбачається організація
спільної діяльності гравців, що має характеррольової взаємодії, відповідно до правил і норм
комунікативної поведінки. Досягнення цілей можливе шляхом прийняття групових та індивідуальних рішень.
Важливою умовою ефективності ділової гри в навчальному процесі виступає психологічний клімат на заняттях. Про ефективність ділової гри в навчанні студентів можна говорити,
якщо забезпечити кожному її учаснику нормальне самопочуття, зняти почуття страху і невпевненості в доцільності своїх дій, пробудити його здібність до творчості; надати кожному
заняттю емоційно-етичну спрямованість.
Необхідною умовою, яка впливає на результативність ділової гри в навчальному процесі,
є її методична оснащеність: відбір мовного матеріалу, лінгвістичне забезпечення, вербальні і
невербальнізасоби, довідковий матеріал, методичні інструкції щодо проведення гри, рольові
інструкції для гравців, засоби стимулювання тощо. Методичне забезпечення впливає на результативність спілкування студентів під час гри, причому важливе значення має лінгвістична база, що створює умови для мовленнєвого самовираження в комунікативно-ігрових ситуаціях, що моделюють майбутню професійну діяльність.
Ігровий підхід до навчання студентів іншомовного спілкування зумовлює динаміку професійного становлення студентів у позитивний бікза умови орієнтації установок, професійних дій викладача не на передачу готових знань, а на використання технологій, що розвивають особистість майбутніх фахівців. Важливою умовою підвищення ефективності ділової
гри в навчанні студентів є компетентність, високий рівень професіоналізму викладачів вищої
школи. Від того, наскільки викладач спроможний реалізувати у своїх діях особистісно орієнтований підхід, своєчасно врахувати індивідуальні особливості й можливості студентів у комунікативно-ігрових ситуаціях; наскільки він вільний від стереотипів у сприйнятті студентів,
шаблонних дій; наскільки швидко він може орієнтуватися в ситуаціях у процесі навчання залежить успіх гри у вирішенні дидактичних завдань.
Ефективність ділової гри забезпечують тісні взаємозв’язки і взаємообумовленість раціональної сукупності педагогічних умов, окреслених вище.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЙ (ВІДЕОРЕЗЮМЕ)
В ЯКОСТІ ТВОРЧИХ РОБІТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДНОГО
ІЗ ЗАСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ
Анотація. У даній статті розглядаються питання доцільного використання відеорезюме
VideoCV як одного з видів творчої самостійної роботи, його переваги перед іншими видами завдань,
наведені критерії успішного виконання самопрезентації, типові помилки та шляхи їхнього виправлення. Також перспективність даного методу та практичність його імплементації у сучасному
ВНЗ.
Ключові слова: відеорезюме, творча робота, інновація, самопрезентація, критична самооцінка,
конкурентоспроможність, типові помилки, імплементація
Abstract. The given article deals with the issues of the use of Video CV as the form of individual creative
work, its advantages over other forms of assigments. Here we give the criteria for successful selfpresentation performance, typical mistakes and the ways to avoid them. Also we outline the perspective of
the given method and its implementation at modern university.
Key words: Video CV, creative work, innivation, self-presentation, critical self-estimation,
competitiveness, typical mistakes, implementation.

У сучасному світі з кожним роком застосування інноваційних технологій поширюється на
всі аспекти навчальної діяльності. Починає розвиватися використання мультимедіа, таких
як: Power point, Dream weaver 4.0, Flash 5, Open Office.org Impress, Power bullet Presenter,
Pro Show Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, My Slide Show. А для створення презентацій у вигляді відеофільму зазвичай використовуються наступні програми: Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, An FX Visual Design, Virtual Tour Builder тощо.
Розглянемо більш детально актуальність використання мультимедіа. Н.І Білоконна зазначала, що «активне використання мультимедійних презентацій під час опрацювання індивідуальних завдань з іноземної мови студентами економічного ВНЗ сприяє активному наочному
та практичному засвоєнню знань, формуванню навчально-пізнавальних умінь і навичок,
професійно-пізнавальних інтересів студентів, що забезпечує всебічний розвиток творчого
потенціалу особистості студента, а не лише отримання теоретичних знань. Іншими перевагами використання презентацій є можливість індивідуального перегляду на комп’ютері, а не
лише на стінному екрані; доповнення чи зменшення змістової інформації, аудіовізуальною
підтримкою доповіді, можливість зберігання в електронному вигляді, не займаючи багато місця, легко корегуються та завжди в наявності» [1].
Дійсно, спираючись на одну з таких думок та власний досвід, бачимо низку переваг використання мультимедійних технологій. Будучі знайомими з вищенаведеними технологіями,
можемо зазначити що, наприклад, створення презентацій в PowerPoint є доволі звичним видом роботи в навчальному процесі, чого поки що не можна сказати про потокові презентації
(відеофільми).
Потокові презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку)
об’єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це «інформаційний
ролик», який має демонструватися самостійно і незалежно від доповідача. Весь показ проходить в автоматичному режимі [2].
Отже, в процесі розробки «інформаційного ролику» студенти мають змогу використовувати багато різноманітних ресурсів (як технічних, так і загальноосвітніх), при цьому покращувати свої знання з даної дисципліни та самовдосконалюватись.
Відеорезюме відноситься до інформаційного ролику, який є креативним методом перевірки творчих робіт студентів [3]. На цю думку нас наштовхнув досвід закордонних колег.
У Сполучених Штатах та країнах Європи відеорезюме (Video CV) за останнє десятиріччя
набуло неабиякої популярності. В умовах процесів всесвітньої глобалізації даний метод під151

ходу до працевлаштування є надзвичайно перспективним. Це обумовлено наступними чинниками: можливість подати інформацію про себе в найкращому вигляді, час для розробки і
підготовки до запису ролику, графічне редагування, використання творчого підходу до роботи, можливість критично оцінити підготовку свого Video CV та внести корективи. Існує така
вірогідність, що через деякий час відеорезюме набуде популярності й в Україні, тому студентам може бути корисним набути практичного досвіду в цій сфері. Отже, підготовка до цього
виду роботи вимагає всебічного підходу. Згідно з інформацією одного з провідних українських сайтів megaoperator.com.ua [4] існує низка основних критеріїв, яких обов’язково необхідно дотримуватись:
- вдале Video CV не повинно бути занадто довгим (його оптимальна тривалість має бути
не більше двох хвилин, як виняток, може тривати до трьох хвилин);
- дана робота має бути чітко структурованою (початок, основна частина і завершення);
- обов’язково необхідно мати візуальний контакт з потенційним роботодавцем (цього
ефекту можна досягнути, якщо ви чітко уявляєте собі, що розмовляєте з добре знайомою вам
людиною);
- ретельно продумайте позу, у якій ви будете себе представляти (сидячи або стоячи) та
уникайте непотрібних, зайвих рухів, які можуть відволікати увагу від вашої презентації;
- велике значення приділяється вашій вимові, темпу, тембру, артикуляції. У випадку, коли
Video CV представляється іноземною мовою, треба звернути увагу на фонетичні аспекти.
Завжди є можливість ретельніше підготуватися заздалегідь, потренувати вимову, артикуляційних апарат, продумати паузи та смисловий наголос на окремі частини речення, на які треба звернути увагу;
- інформація має були емоційно забарвлена, але подана простими, зрозумілими реченнями
- зверніть увагу на дрес-код, ваш зовнішній вигляд має відповідати вимогам вакансії, на
яку ви претендуєте;
- намагайтеся виглядати природним, будьте самим собою.
Звичайно, вищенаведені критерії не є догмою і в залежності від компанії та її потреб вони
можуть коректуватися [5]. Але не треба боятися проявити креативний підхід (де це є доречним), розказати про свої досягнення, мету отримання даної посади та пояснити, чого конкретно ви хочете від даної посади.
Імплементація даного виду роботи в навчальний процес студентів була досить ефективна
і цікава як для викладача, так і для студента. Для викладача це стало важливим досвідом використання інноватики в практичній роботі. Щодо самих студентів – робота з Video CV була
справжнім викликом і водночас цікавим етапом, новою формою роботи. Звичайно, у процесі
роботи виникало чимало труднощів, а саме: невміння працювати із запропонованими графічними редакторами, проблеми з побудовою структури презентації, відчуття скутості через
відсутність досвіду та невміння критично себе оцінювати. Далеко не кожному студенту доводиться працювати перед камерою, тому хвилювання, яке відчувається людиною при погляді в об’єктив відеокамери, може привести її в ступор. Таким чином грамотний, комунікабельний, розумний фахівець з’явиться перед працедавцем як загальмована, повільна,
задумлива, людина, яка довго підбирає потрібні слова [6]. На нашу думку, корисним буде
попрактикуватися або перед дзеркалом, або перед тим, хто зможе критично оцінити роботу
студента.
Згідно з даними кар’єрного сайту Vault Inc. 89 % роботодавців обов’язково дивляться відеорезюме (Video CV). У наш час інформаційних технологій і мультимедійних презентацій
добре продумана презентація може зіграти вирішальну роль у виборі саме вашої кандидатури. І можна зазначити, що саме Video CV надає додаткові можливості при пошуку роботи.
Отже, кожен студент за допомогою запропонованого виду роботи зможе відпрацювати
навички самопрезентації. І що найголовніше – побачити себе в ролі потенційного шукача роботи, тобто «пережити» ситуацію, з якою йому доведеться зіштовхнутися через декілька років в майбутньому. Відповідно така практика є корисною для того, щоб позбавитися комплексів, пов’язаних з публічними виступами, вдосконалити риторику, навчитися самопрезентації. Тим паче що в перспективі не варто виключати можливості, що відеорезюме витіснить друкарські аналоги, оскільки за допомогою звуку та зображення можна отримувати інформацію набагато швидше й точніше. Проте у свою чергу розповсюдження відеорезюме залежить від насичення офісів відповідними медіаресурсами [7].
На завершення додамо, що на сьогодні створення мультимедійних презентацій відіграє
важливу роль у будь-якому професійному середовищі, особливо в економічному. Тому подібний вид роботи повинен використовуватися в навчальному плані як один з засобів викорис152

тання інноваційних технологій в навчанні. У зв’язку з цим має змінитися і підхід при навчанні
іноземної мови майбутніх економістів та оновлення методів перевірки індивідуальної (творчої)
роботи студентів, яка є показником самопідготовки студентів, їхніх вмінь та навичок, а також
рівнем їхньої фахової підготовки в цілому. Саме Video CV може бути важливим і цінним досвідом, який допоможе бути конкурентоспроможним на ринку праці в майбутньому.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ АСПІРАНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Анотація. Розглянуто питання формування й розвитку комунікативних компетентностей аспірантів-іноземців у процесі вивчення дисципліни «Російська мова як іноземна», що передбачає вдосконалення вміння користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, аудіювання,
читання, письмо) як засобом спілкування у побутовій, академічній та професійній сферах із дотриманням мовних і стилістичних норм російської мови.
Ключові слова: аспіранти-іноземці, ВНЗ України, комунікативна компетентність, навчальна діяльність, російська мова як іноземна.
Abstract. The article deals with investigating the issue of forming and developing the communicative
competence in foreign graduate students while studying the discipline «Russian as Foreign Language».
Communicative competence implies a skill to use all types of language activities (listening, speaking,
reading, writing) in everyday communication, academic and professional spheres as a natural stylistic
norms of the Russian language.
Key words: communicative competence, educational activity, foreign graduate students, Russian as
Foreign Language, Ukraine’s Higher education institutions.

Закономірно, що в умовах постійно мінливого суспільного миру і світу науки методика
навчання у вишах України взагалі та викладання мови іноземним громадянам зокрема не
може залишатися незмінною. Участь системи вищої освіти України у Болонському процесі
вимагають від вищих закладів наближення навчальних вимог до міжнародних стандартів, що
задекларовані в Законі України «Про вищу освіту», наказі «Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами», Державній національній програмі «Осві153

та (Україна XXI століття)», які було розроблено відповідно до «Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» та
«Концепції мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України» у межах підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації за відповідними напрямками та спеціальностями.
Метою статті є аналіз і опис чинників розвитку професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції аспірантів у процесі викладання їм російської мови як іноземної.
Аспіранти-іноземці різноманітних спеціальностей в університетах України численно невеликий, але важливий контингент громадян зарубіжних країн, який є свідоцтвом міжнародного авторитету, яким користуються українські вищі навчальні заклади [1; 5; 6]. Як визначають науковці, «особливість сучасного стану у викладанні іноземцям мови навчання
(української/російської залежно від соціокультурного оточення та вибору студента) полягає
у докорінній зміні методичної і навіть методологічної парадигми мовної освіти, <...> а вивчення мови є засобом отримання професійної освіти і розвитку особистості, що може вести
діалог культур» [7, с. 137]. Крім вищезазначеного, слід пам’ятати про те, що російська мова
вивчається аспірантами-іноземцями також із метою складання обов’язкового кандидатського
іспиту.
Відомо, що «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти» визначають два види
компетенцій: загальні і комунікативні. Останні складаються з лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного компонентів. Компетентнісний підхід акцентує практичне втілення
набутих навичок та фіксує і встановлює підпорядкованість знань умінням [2]. Як очікуваний
результат, з одного боку, та продукт втілення мовної освіти з урахуванням соціальних запитів і потреб, з іншого, можуть розглядатися власне мовні, мовленнєві та комунікативні компетенції. А. Кордонська зазначає, що «поділ компетенцій на групи є дещо умовним», та прояв слухачами «компетенцій (компетентностей) на заняттях з мови свідчить про те, що вони
набули особистісної значущості і стали його індивідуальними властивостями, внутрішніми
здобутками» [3]. Освітяни-лінгвісти констатують необхідність організувати процес навчання
іноземних мов як іноземним таким чином, щоб ті, хто навчаються, оволоділи у необхідній
мірі всіма складовими комунікативної компетенції, які зроблять фахівця спроможним до вільного спілкування російською (українською та ін.) мовою: «Перш за все, методики, які використовуються викладачем, мають включати елементи інтенсивного навчання та мають бути спрямовані на розвиток комунікативних умінь» [4, с. 64].
Згідно з такими теоретичними засадами, дисципліна «російська мова як іноземна» вивчається аспірантами Київського національного університету технологій та дизайну в логічному
зв’язку із профілюючими предметами та з дисциплінами гуманітарного та соціальноекономічного напряму. Викладання професійно-орієнтованої російської мови як іноземної
здійснюється у співпраці з викладачами спеціалізованих кафедр університету, які виступають у ролі консультантів. Такий підхід дозволяє усунути мовні та професійні ускладнення,
що пов’язані з розумінням наукової лексики, особливих синтаксичних конструкцій тощо, досягти відповідності сучасним тенденціям у певній галузі та послідовності викладення професійно орієнтованого матеріалу іноземною мовою. Викладачі кафедри іноземних мов формують необхідний рівень сформованості іншомовної загальної та професійної комунікативної
компетенції аспірантів, сприяють їм у процесі виконання та захисту досліджень. Метою вивчення дисципліни єзабезпечення комунікативних потреб іноземних громадян у різних сферах спілкування: науковій (для отримання конкурентоспроможної підготовки за фахом), суспільно-політичній і соціально-культурній (для належної адаптації та повноцінного
орієнтування в новому соціально-культурному середовищі, особистісного культурного розвитку), побутовій (для задоволення потреб повсякденного життя), для виховання гармонійної
особистості, що здатна до міжкультурного діалогу.
У процесі оволодіння дисципліною відбувається рішення низки завдань: вивчення комунікативних потреб, засвоєння аспірантами мовних і мовленнєвих знань, формування вмінь і
навичок користуватися засобами мови в ситуаціях спілкування, формування вмінь міжкультурного спілкування, виховання поваги до народу і культури країни, де вони навчаються,
удосконалювання вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності.
Навчання російської мови являє собою самостійний та завершений курс, що має свій
зміст і структуру. У програмі передбачається наступність етапів навчання російської мови і
відбивається специфіка професійного спрямування. У той час як на першому етапі навчання
закладаються, поглиблюються та розвиваються основи володіння російською мовою, на другому етапі здійснюється подальше професійно-орієнтоване навчання фахівців. Звідси
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з’являються особливості та розбіжності в доборі мовного і мовленнєвого матеріалу та його організації в навчально-методичному комплексі, який розроблено для спеціальностей. З позиції системно-діяльнісного підходу розглядаються взаємодія, диференціація і співвідношення видів мовної діяльності на різних етапах навчання, ситуативно-рольова обумовленість навчального
мовного спілкування і навчальної діяльності, співвідношення двох мовних систем – рідної та
іноземної мов, характеристика навчального матеріалу. Основною одиницею навчання є текст
професійного, соціально-культурного або суспільно-політичного спрямування.
Засобами діагностики успішності навчання та критеріями, за якими визначається рівень
сформованості компетентностей, є комплекти тестових завдань для модульних контролів,
переліки завдань та питань (для отримання допуску до іспиту: складання словника, переклад
наукової літератури, анотування тощо), можливі індивідуальні творчі завдання (підготовка
до виступу на конференції з доповіддю).
Власне кандидатський іспит проводиться в два етапи. Перший етап полягає в роботі аспіранта над текою із завданнями та отриманні дозволу до власне іспиту: виконання перекладу
наукових текстів за спеціальністю; анотування текстів; написання реферату за темою наукової роботи; складання термінологічного словника за фахом. Другий етап іспиту містить три
завдання: вивчаюче читання тексту за фахом (обсяг – 2000 др.зн., форма перевірки – вибіркове читання, переклад уривку тексту і письмове викладення його змісту); швидке (переглядове) читання неадаптованого тексту за фахом (обсяг – 1500 др. зн., форма перевірки – передача отриманої інформації російською мовою); демонстрування монологу-розповіді, бесіда з
екзаменаторами за однією з тем (наприклад, «З історії питання», «Відомі діячі науки», «Перспективи розвитку галузі», «Моя наукова робота», «Наукові напрямки кафедри»).
Таким чином, розвиток комунікативної компетенції у процесі викладення аспірантаміноземцям російської мови як іноземної передбачає вдосконалення вміння користуватися
всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, аудіювання, читання, письмо) як
засобом спілкування в побутовій, академічній та професійній сферах із дотриманням мовних
і стилістичних норм російської мови. Отже, у результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати та володіти основними мовними одиницями, поняттями, фактами, закономірностями; значеннями мовних одиниць та особливостями їх функціонування. Особа,
що навчається, має вміти сприймати та розуміти усне й писемне мовлення; самостійно створювати усні й письмові, діалогічні та монологічні висловлювання різних типів, стилів, жанрів мовлення в різних сферах спілкування й насамперед у навчально-професійній; користуватися різновидами слухання та читання; вести діалог у ситуаціях спілкування з
дотримуванням вимог мовленнєвого етикету; правильно й доцільно висловлювати свої думки; аналізувати тексти; оцінювати та вдосконалювати власну мовленнєву діяльність.
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Анотація. Розглядається новий науковий напрямок – акмеологія, яка описує розвиток індивідуума як постійне вдосконалення. Наголошується на підвищенні якості підготовки майбутніх менеджерів-економістів через впровадження акмеологічного підходу. Як приклад акмеологічного підходу у процесі формування готовності студентів КНЕУ до професійної самореалізації описується
участь студентів у громадських організаціях та органах самоврядування.
Ключові слова: соціокультурна ситуація, акмеологія, саморозвиток, індивідуально-психологічні
особливості, творчий потенціал, самосвідомість, соціальна детермінація.
Abstract. The article considers the question of acmeology, a new scientific approach, which describes
the development of an individual as a constant improvement. It is emphasized that acmeologic approach
increases the quality of the training of the prospective managers - economists. Participation of the students
in public organizations and self-government institutions is presented as an example of the usage of
acmeologic approach to the process of the formation of the preparedness of the students of KNEU to
professional realization.
Key words: socio-cultural situation, acmeology, self-development, individual psychological peculiarities,
creative potential, self-consciousness, social determination.

В умовах складної соціокультурної ситуації в кожній країні необхідні новий погляд та
нове ставлення до навколишньої реальності. Переосмислення шляхів і перспектив подальшого розвитку особистості можливе в рамках нових концепцій освіти, пошук яких ведеться
вченими різних країн.
Поряд із традиційними теоріями освіти, що добре зарекомендували себе, ведеться пошук
нових підходів і концепцій. В останні роки успішно розвивається новий науковий напрямок
– акмеологія, що розглядає розвиток як постійне вдосконалення, а підсумком його є результат, досягнутий особистістю й суспільством.
Підвищення якості підготовки майбутніх менеджерів-економістів є пріоритетним завданням економічного університету, вирішення якого можливе за рахунок впровадження акмеологічного підходу, який визначає продуктивність процесу саморозвитку, реалізації творчих
потенціалів студентів, можливості їхнього кар’єрного росту.
До основних завдань, які розв’язує акмеологія, належать: з’ясування індивідуальнопсихологічних особливостей розвитку людини на різних ступенях зрілості та в період «акме»; виявлення відмітних ознак, які повинні бути розвинуті в дошкільному, шкільному віці
та юності, що дозволило б суб’єкту успішно виявити себе на етапі зрілості; дослідження з
позицій творчості певних аспектів традиційних концепцій психології особистості, впровадження їх в акмеологічну науку; дослідження шляхів самореалізації та розкриття її творчого
потенціалу; розробка акмеологічних концепцій формування професійної самосвідомості;
аналіз руху по шляху самовдосконалення та формування професійної майстерності; виявлення, опис і аналіз феноменології акме-форм у життєдіяльності людини; вияснення у ході досліджень, наскільки професійний розвиток спричиняє екзистенціально-особистісний чи, навпаки, особистісний, розвиток є лише побічним продуктом професійного; з’ясування
механізмів і результатів впливів макро-, мезо-, мікросоціумів і природних умов на людину в
період її підготовки до власного «акме» та впродовж його; розробка стратегій організації
життя людини, які б дали їй можливість всебічно й оптимально самореалізовуватися; удосконалення людської особистості, допомога їй у досягненні нею вершин у фізичному, духо156

вно-моральному та професійному розвитку; вивчення можливостей продовження акмеперіоду в житті людини.
Використання акмеологічного підходу в сучасній вищій професійній освіті є дуже важливим, оскільки це посилює професійну мотивацію майбутніх менеджерів-економістів, стимулює розвиток їхнього творчого потенціалу, дає можливість виявляти та використовувати
ресурси особистості для досягнення успіху в професійній діяльності. Період найвищого творчого успіху, професійної майстерності – це гармонічне поєднання вже раніше досягнутих
здобутків та усвідомлюваних можливостей; відкриття в собі нових можливостей і здібностей, розвиток креативності.
Період досягнення «акме» має як особистісну, так і соціальну детермінацію. Людина
вступає в період досягнення максимальноїпродуктивності через розкриття своїх здібностей,
особистісних якостей, життєвого та професійного досвіду. У той же час досягнення «акме»
можливе тільки у випадку суспільно важливої діяльності, реалізації особистістю запитів суспільства, культури, професії. «Акме» – вершина професіоналізму – це стабільність високих
результатів роботи, а також надійність.
Сьогодні можна констатувати, що найменша увага приділена дослідженню зрілого періоду особистості, а тому логічно назріла потреба у введенні акмеологічного підходу в процес
підготовки фахівців. Акмеологічний підхід, по-перше: надав би майбутнім менеджерамекономістам суттєву допомогу в роботі із людьми «акмеологічного віку», які прагнуть прогресивно розвиватися та самореалізовуватися, головним чином, у професійній діяльності; подруге – допоміг би самим студентам досягнути найвищих вершин у навчальній діяльності та
в майбутній професійній кар’єрі.
Отже, на основі акмеологічного підходу підготовку майбутніх фахівців, які працюватимуть у сфері економіки можна трактувати як процес досягнення максимально можливого для
кожного студента розвитку теоретичної та практичної досконалості в навчальній і науковій
діяльності. З цієї точки зору основна мета застосування акмеологічного підходу полягає у
формуванні у студентів умінь вирішувати широкий спектр акмеологічних проблем та завдань, у тому числі в галузі професійної діяльності. У студентів за допомогою акмеологічного підходу в підготовці менеджерів-економістівдо професійної самореалізації необхідно виробити звичку саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти і самоконтролю, тобто це
основні фактори досягнення стану «акме». Однак для того, щоб ці акмеологічні фактори «діяли», необхідні сильні стимулюючі причини для майбутнього фахівця. Такими можуть стати
мотиви досягнення. Завдання викладача – допомогти студентам у формуванні їхніх мотивів
та потреб.
Як приклад акмеологічного підходу у процесі формування готовності студентів КНЕУ до
професійної самореалізації є участь наших студентів в громадських організаціях та органах
самоврядування. Так Громадська організація університету залучає молодь до сфери соціально-економічних проектів задля підвищення життєвих стандартів та рівня якості життя людей, а також виробляє у студентів навички з організації, планування проекту, фандрейзингу,
формування бюджету та розподілу коштів на різних етапах реалізації власних проектів.
Наші студенти беруть активну участь у міжнародній студентській організації
«Enactus», яка допомагає студентам змінювати світ на краще вже сьогодні та усвідомлювати власний потенціал для подальшого розвитку як майбутніх бізнес-лідерів. «Enactus»
створює платформу для отримання досвіду, що змінює життя багатьох людей, і забезпечує нову генерацію молодих талантів необхідними знаннями та вміннями для побудови
успішних компаній, міцного суспільства та світу з більшими можливостями для кожного.
Під керівництвом наставників з університетів та бізнесу студенти Enactus по всьому світі
створюють та втілюють в життя проекти по розширенню можливостей людей. Цей досвід
не тільки змінює їхнє життя, але й розвиває талант та потенціал до лідерства у складному
та повному викликів світі.
У 2013 році студенти КНЕУ в співпраці з викладачами взяли участь у Всеукраїнському
освітньому соціальному проекті Громадської спілки «Освіторія» та команди ENACTUS
КНЕУ. Викладачі розробили та за технічної підтримки студентів записали цикл відеороликів
з підготовки до ЗНО для дітей зі шкіл – інтернатів. Перемога на національних змаганнях в
Києві принесла команді КНЕУ можливість представити свої проекти авторитетному міжнародному журі в Пекіні, КНР, на Всесвітньому кубку міжнародного конкурсу студентських
соціальних проектів Енактус (Enactus). Результати реалізації проектів були високо оцінені,
завдяки чому українська команда зайняла 3 місце в першій лізі, поступившись командам з
ФРН та Канади – визнаним світовим лідерам у реалізації вагомих соціальних проектів.
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Участь у таких проектах дає студентам можливість значно вплинути на життя інших людей, при цьому отримуючи досвід, навички і контакти, необхідні для побудови успішної
кар’єри. Студенти Enactus – талановиті, працелюбні та ініціативні лідери, які поєднують дух
суперництва і прагнення досягнути успіху з почуттям цілісності і бажанням допомогти суспільству.
Саме з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних
прав та інтересів членів профспілки в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» була створена
Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (далі - ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана). Вона є найбільшою громадською організацією в університеті. І об’єднує понад 99.8% студентів та аспірантів. Активна
участь студентів в органах самоврядування не лише надає можливість захищати свої права та
інтереси, але й розвиває управлінські навички та готує до роботи в державних органах та
структурах в майбутньому.
Студентська академічна рада є провідною самоврядною організацією, яка об’єднує на
добровільних засадах студентів університету, сприяючи створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу.
САР є ланкою між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективнішим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на навчальний процес.САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні
університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навички студентів.Студентська академічна рада – це практична школа для тих, хто бажає спробувати себе в ролі керівника, адміністратора, лідера; це можливість реалізовувати суспільно
значущі проекти, що будуть корисними всій студентській громаді.
Акмеологічний підхід у підготовці майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації реалізується через уміння студента навчатися. Вміння навчатися – це способи
організації індивідом своєї діяльності за засвоєнням знань, це вміння, яке сприяє засвоєнню,
організовує його, але не є складовою самого процесу засвоєння.
У контексті акмеологічного підходу необхідно нове осмислення та пошук ефективних напрямків організації навчально-виховної діяльності студентів, спрямованої на формування пізнавальної активності як стійкого утворення особистості студента, що впливає на ставлення
до соціального досвіду у всіх сферах життєдіяльності.
Так в КНЕУ було започатковано Студентський бізнес-інкубатор – молодіжну громадську
неприбуткову організацію університету.
Студентський бізнес-інкубатор надає можливість новим компаніям та молодим підприємцям на етапі заснування, започаткування та становлення власного бізнесу здійснити
це з мінімальними затратами, кожен студент може отримати консультацію з підприємництва, отримати відповідну літературу тощо. Студентський бізнес-інкубатор дає можливість залучення партнерів, що надаватимуть фінансову підтримку вашому проекту; пошук
інвесторів, грантів; надання консультаційної допомоги майбутнім підприємцям з питань
реєстрації; допомога в розробці інвестиційних проектів, орієнтованих на розвиток малого бізнесу; проведення семінарів-тренінгів, нарад з питань підприємництва; обмін досвідом; здійснення заходів щодо спрощення процедури входження в реальний бізнес; бізнеспланування; програми практичного навчання з основ підприємництва (наприклад, бухгалтерський облік, маркетинг), завдяки яким молоді підприємці підвищують свої шанси на
успіх та інше.
Отже, на основі акмеологічного підходу підготовку майбутнього фахівця у ВНЗ можна
трактувати як процес досягнення максимального для кожного студента розвитку теоретичної
та практичної досконалості в навчальній і науковій діяльності.
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КРЕАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ
НЕМОВНИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Анотація. Авторами проведено теоретичне дослідження креативних методів навчання. Теоретично обґрунтовано актуальність застосування їх при вивченні ділової іноземної мови студентами
немовних вищих закладів освіти. Автори зазначають, що креативні методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. З метою забезпечення креативного розвитку особистості студента під час навчального процесу сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні
методи навчання креативними прийомами та способами, які б були орієнтовані на створення студентами власних освітніх продуктів. Визначені основні аргументи використання креативних методів. Стаття містить класифікацію креативних методів, їх типи та характерні риси. В статті зазначається, що великого значення набуває особистість педагога, він повинен бути яскравою,
талановитою, творчою особистістю.
Ключові слова: креативність, креативні методи навчання, професійна діяльність.
Abstract. The authors have conducted a theoretical study of creative teaching methods. Theoretically,
the urgency of using creative teaching methods in the study of Business language by students of nonlinguistic Universities.The authors emphasize that the creative teaching methods are among the most
important components of the learning process. In order to ensure the creative development of the individual
student during the learning process of modern didactics recommends enrich traditional teaching methods of
creative techniques and methods that would be focused on the creation of student learning own products.
The authors identify the main arguments of using creative methods. The article contains a classification of
creative methods, their types and characteristic features. The article also indicates the importance of the
personality of the teacher, his talent and creativity.
Key words: creativity, creative teaching methods, professional-activities.

Становлення сучасної національної системи освіти потребує збагачення її новим змістом,
наразі особливо актуальною проблемою вважається використання креативних методів навчання при вивченні ділової англійської мови студентами економічних спеціальностей немовного вищого закладу освіти (ВЗО) .
З метою формування особистості студента в навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які
сприяли б формуванню у суб’єктів навчання мотивації, майбутньої професійної діяльності та
змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й емоційного захоплення в навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття студентами-економістами загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь.
Розвиток креативного мислення студентів залежить від їхніх естетичних смаків, інтелектуального потенціалу, який закладений у людині природою. Креативність розглядається нами, як поняття, що актуалізує нестандартність у виявленні творчого потенціалу [1]. Креативність формується зовнішніми факторами, завдяки впровадженню сучасних новітніх
креативних методів, але навчити студентів мислити не стереотипними, клішованими формулами, а індивідуально, нестандартно, цілком можливо. Для цього варто організувати роботу
як із готовими текстами, так і з написанням власних висловлювань на нестандартні теми.
Важливою умовою ефективного впровадження новітніх технологій є здатність викладачів,
на яких покладається це завдання, змінити акценти в методиці викладання, їх готовність до видів діяльності, що базуються на нових засадах. Адже від психологічної готовності викладача
прийняти нове, сприйняти його і бути переконаним у правильності обраного шляху значною
мірою залежатиме успіх педагогічної діяльності [2]. Трансформація традиційної системи взаємин викладач - студент, зміна ролі викладача, який має виконувати роль наставника забезпечить фундаментальність освіти, яка є інструментом досягнення наукової компетентності.
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Результати наукових досліджень і педагогічний досвід сучасних педагогів та науковців
дають змогу стверджувати, що використання креативних методів навчання має низку суттєвих переваг над традиційними методами в контексті формування у студенів загальнолюдських цінностей (Е.Арванітопуло, Л.Байдурова, І.Зимня, І.Мудрицька, А.Муратов, Е.Полат,
Т.Полилова, Т.Шапошникова та ін.). Ці переваги полягають в тому, що в умовах сучасної системи навчання вони найлегше вписуються в навчальний процес, не впливаючи на зміст навчання, визначеного освітнім стандартом. Креативні методи навчання гуманістичні не лише
за своєю філософською й психологічною суттю, але й у суто духовному, моральному аспекті,
забезпечують не лише успішне оволодіння навчальним матеріалом, що вивчається, усіма
студентами, але й інтелектуальне й духовне формування, виховання й розвиток майбутніх
спеціалістів.
Не можливо не погодитись з академіком Л.Боголюбовим, який вважає, що перед суспільством і навчальним закладом стоїть завдання повного розвитку особистості, а не всебічного,
як це було раніше [5, с. 37].
Особистість студента дійсно унікальна, і те, що дається з легкістю одним, надто важко
досягається іншими; отже, з точки зору схоластичного підходу до розвитку особистості правильніше говорити про повний розвиток особистості. Дуже точно розкриваються потенційні
можливості, які містяться в застосуванні креативних методів, у словах відомого педагога
Г.Песталоцці: «Мої учні будуть дізнаватися нове не від мене; вони відкриватимуть нове самі.
Моє головне завдання – допомогти їм розкритися, розвинути власні ідеї».
Порівняння наступних аргументів допоможе з’ясувати, як слід підбирати та застосовувати креативні методи, щоб вони дали позитивний результат:
• в основі креативних методів – залучення учасників навчання до діяльності; доведено,
що людина найбільше вчиться і запам’ятовує в процесі своєї діяльності;
• процес навчання рідко є самостійною діяльністю, найчастіше він відбувається в групі;
креативні методи надають можливість такого групового навчання;
• учасники навчання приходять на заняття з величезним багажем практичного досвіду;
креативні методи дають змогу викладачеві і групі використовувати цей досвід;
• навчання повинно підготувати його учасників до вирішення завдань, які можуть
з’явитися в різних ситуаціях ділового спілкування; креативні методи значно краще, ніж традиційні методи викладання, готують до самостійного розв’язання проблем;
• кожен з учасників навчальної групи вирізняється своєрідним стилем навчання; креативні методи дають можливість індивідуального підходу до кожного стилю та кожної особи
зокрема, використання цих відмінностей сприяє збільшенню потенціалу всієї групи;
• традиційні методи навчання звертаються до людей-слухачів як до істот, які думають, а
людина не лише думає, але й відчуває, діє, приймає рішення; креативні методи намагаються
звернутися до всіх форм діяльності людини та залучити їх до процесу навчання;
• навчання означає проведення змін; людина, котра вчиться, повинна в результаті навчання змінити щось в собі; креативні методи допомагають набувати таких змін та отримати
згоду на зміни;
• результативність навчання значною мірою залежить від ступеня інтеграції групи;
• люди навчаються краще, коли можуть контролювати рівень, процес та темп здобуття
знань; креативні методи залучають кожного із учасників до створення навчання, а також до
контролювання навчання;
• навчання дає найкращі результати тоді, коли найменш відірване від попереднього досвіду та щоденної практики; креативні методи допомагають наблизити процес навчання до
конкретного досвіду групи;
• найбільшим ворогом результативного навчання є пасивність та апатія учасників; креативні методи є запереченням пасивності, оскільки допомагають студентам вирішувати їх
власні проблеми та визначити власні потреби;
• креативні методи передбачають значну гнучкість, основне в них – результат, а не реалізація попередньо визначеного дидактичного плану.
Всі ці аргументи не спрямовані проти традиційних методів навчання, лекції, доповіді, читання – завждизалишаться важливим елементом у процесі навчання. Краще мати комплект
методів разом із підбіркою матеріалів у своєму архіві педагога – організатора навчань, тренера, експерта. Інколи такі готові матеріали стають дуже потрібними в організації процесу
навчання. Однак слід пам’ятати, що кожне заняття відрізняється від інших, кожна група є
іншою, різними є також її потреби. Зважаючи на це, кожного разу навчальні методи слід
пристосовувати до потреб групи [3].
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Так з метою забезпечення креативного розвитку особистості студента під час навчального
процесу сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання креативними прийомами та способами, які б були орієнтовані на створення студентами власних освітніх продуктів, сприяли б формуванню у суб’єктів навчання мотивації, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності в навчальнопізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття студентами загальнонаукових та частково професійних знань, навичок та вмінь [2, 4].
Великого значення набуває особистість педагога. Він повинен бути яскравою, талановитою, творчою особистістю. Саме креативний педагог може навчити креативності іншого.
Головним фактором креативного навчання є ініціатива студентів. Таким чином студент
перестає бути об’єктом впливу і стає повноправним суб’єктом спілкування. Він несе відповідальність за свою роботу у такій самій мірі, як викладач – за свою.
Креативне навчання є не що інше як навчання творчості, і саме воно є також творчою діяльністю.
Класифікація методів навчання - це впорядкована за певною ознакою їх система. Дидактами розроблено десятки класифікацій методів навчання.
Наявність різних класифікацій методів засвідчує, що метод навчання є багатовимірним
утворенням, виконує різні функції (навчальну, розвивальну, виховну, спонукальну, контрольно-коригуючу). Тому його можна розглядати з різних точок зору. Це спонукає багатьох
дослідників відмовитися від штучного відокремлення методів у групи і перейти до простого
перерахування, розкриття суті і особливостей застосування в різних умовах навчання.
Креативні методи навчання орієнтовані на створення учнями власних освітніх продуктів.
Пізнання при цьому можливе, але воно відбувається саме під час та завдяки творчій діяльності того, хто вчиться. Головним результатом є отримання нового продукту.
До креативних методів належать методи, які у традиційному розумінні є інтуїтивними:
метод «мозкового штурму», метод емпатії, педагогічні методи учня, що виконує роль учителя, тощо.
Такі методи спираються на нелогічні дії учнів, які мають інтуїтивний характер. Інший вид
креативних методів навчання базується на виконанні алгоритмічних приписів та інструкцій
(методи синектики, «морфологічного аналізу»), їх мета – побудова логічної опори для створення тими, хто навчається освітньої продукції.
Наступний вид креативних методів – метод евристики, тобто прийоми, які дозволяють
вирішувати завдання шляхом «наведення» на можливі правильні їх рішення та скорочення
варіантів таких рішень.
Розглянемо деякі з методів, що належать до групи креативних методів навчання.
Метод придумування – це спосіб створення невідомого раніш продукту за результатами
певних розумових дій. Метод реалізується за допомогою таких прийомів:
а) заміщення якості одного об’єкта якостями іншого з метою створення нового об’єкта;
б) пошук властивостей об’єкта в іншому середовищі;
в) зміна елемента об’єкта, що вивчається, та опис властивостей нового об’єкта, який здобуто за результатами цієї зміни.
Метод «Якби...». Студентам пропонується скласти опис та намалювати малюнок про те,
що відбудеться, якщо щось зміниться. Виконання студентами подібних завдань не тільки
розвине їх здатність уявляти, а й дозволить краще зрозуміти реальність.
Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об’єкт пізнання, його окремі частини
або якості: придумується найдовше слово, найменше число; зображуються інопланетяни з
великими головами або маленькими ногами. Особливий ефект таким уявленням може надати
Книга рекордів Гіннеса, у якій досягнення балансують на межі реальності та фантазії.
Метод аглютинації. Студентам пропонується поєднати непоєднувані у реальності, якості,
властивості, частини об’єкта та зобразити, наприклад: гарячий сніг, вершину безодні, обсяг
пустоти, солодку сіль, чорне світло тощо.
Метод «мозкового штурму» – це метод групового розв’язання творчої проблеми або метод комунікаційної атаки (А. Ф. Осборн, СІЛА, 1937). Основне завдання методу – збирання
щонайбільшого числа ідей з результатами звільнення учасників обговорення від інерції мислення і стереотипів.
Характерними особливостями методу є: спрямованість на активізацію творчої думки студентів; використання засобів, які знижують критичність та самокритичність особистості завдяки чому зростає її впевненість у собі; функціонування на засадах вільного, нічим не обмеженого генерування ідей у групі спеціально відібраних осіб («генераторів ідей»);
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зниження рівня самокритичності студентів і запобігання витісненню оригінальних ідей у
підсвідомість як небезпечних; створення умов для появи нових ідей; сприяння появі почуття
психологічної захищеності.
Для цього використовують низку особливих прийомів, зокрема засоби, що знижують
критичність і самокритичність студентів, тим самим підвищуючи його впевненість у собі й
механізми його творчого акту.
Метод синектики – це спосіб стимуляції уяви тих, хто навчається через поєднання різнорідних елементів (Дж. Гордон, США, 1952), який базується на методі «мозкового штурму»,
різних за видом аналогій (словесної, образної, особистої), інверсії, асоціації тощо.
Характерними особливостями методу є: вихід за рамки вузькопрофільних можливостей
шляхом залучення до вирішення проблеми спеціалістів з різних галузей (група синектики);
розширення поля дій, вироблення нових підходів до вирішення проблеми через зіткнення несподіваних думок, незвичайних аналогій (прямих, суб’єктивних, символічних, фантастичних), які розвивають мислення; підвищення медитації особистості, що дозволяє гранично зосередитися на об’єкті, створюючи оптимальні умови для активізації інтуїтивного процесу.
Суть методу синектики в тому, щоб зробити невідоме відомим, а звичне - чужим, перетворити невідоме у відоме означає вивчити проблему і звикнути до неї, після цього проробляється зворотна операція – звичне робиться чужим. Це досягається за допомогою чотирьох
типів операцій: особистісне уподібнення, пряма аналогія, символічна аналогія та фантастична аналогія.
Метод «морфологічного аналізу», або метод багатовимірних матриць, в основу якого покладено принцип систематичного аналізу (Ф. Цвіклі, Швейцарія, 1942).
У процесі розробки нової ідеї студентам необхідно скласти матрицю, в якій слід розкрити повний перелік ознак даної ідеї або завдання (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо).
Відбувається процес знаходження нових, несподіваних та оригінальних ідей шляхом
складання різноманітних комбінацій відомих та невідомих елементів.
Аналіз ознак та зв’язків, отриманих з різних комбінацій елементів (побудов, процесів,
ідей), застосовується як для виявлення проблем, так й для пошуку нових ідей.
Метод інверсії, або звернення, орієнтований на пошук ідей у нових, несподіваних напрямах, здебільшого протилежних традиційним поглядам та переконанням.
Характерними особливостями цього методу є: орієнтація на принцип дуалізму; розвиток
діалектики мислення студентів; вплив на рівень розвитку творчих здібностей.
Коли стереотипні прийоми виявляються марними, застосовуються принципово протилежні альтернативи рішення.
Метод інверсії зорієнтований протилежних на пошук вирішень творчого завдання в нових, несподіваних напрямах, частіше за все традиційним поглядам та переконанням, які присутні в логіці.
Метод інциденту. Цей прийом спрямований на подолання особистісної інерційності й вироблення адекватних способів поводження в напружених стресових ситуаціях, що можуть
виникати в майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою.
Цей метод відрізняється тим, що застосовується в тих ситуаціях, які характеризуються несприятливими умовами для прийняття рішень: дефіцитом інформації, часу, тобто чинниками, що призводять до дуже великої напруженості. Ухвалення відповідального рішення в напружених умовах – одна зі складних психологічних проблем підготовки фахівців з
інформаційної безпеки. Метод інциденту використовується для того, щоб перебороти підвищену інерційність психіки майбутніх фахівців і сформувати в них навички приймати оптимальні рішення без емоційної напруженості.
Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об’єкт пізнання, його окремі частини
або якості.
Основна мета кейсового методу – навчити на прикладі конкретної ситуації (кейса) груповому аналізу проблеми і самостійному прийняттю рішень.
Креативні методи навчання орієнтовані на створеннями майбутніми фахівцями нових
освітніх продуктів. Умовно креативні методи навчання можна поділити на методи інтуїтивного характеру («мозковий штурм», метод емпатії та ін.), методи навчання, що базуються на
виконанні алгоритмічних приписів та інструкцій (методи синектики, «морфологічного аналізу» та ін.) та методи евристики (методи «наведення» на можливі правильні рішення завдань
та скорочення варіантів їх вирішення). При виборі таких методів навчання необхідно враховувати чинники, які пов’язані з реалізацією поставлених цілей і завдань заняття, їх відповідністю до специфіки навчального предмета, змісту й обраних форм організації навчання.
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Представлені вище креативні методи навчання – це тільки мала частина розв’язуваного
комплексного завдання побудови цілісної системи використовуваних продуктивних методів
навчання.
Отже, використовуючи креативні методи навчання при формуванні у студентів навичок
креативного мислення на заняттях, процес навчання стає цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ CLIL
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація. У статті розглянуті питання практичного застосування методики CLIL в процесі
навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах Украіїни. Обговорюються методика та результати експеримента.
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для спеціальних цілей.
Abstract. The article touches upon the issues related to practical implementation of CLIL method in the
process of language learning in Ukrainian high school.
Key words: Content and language integrated learning, efficiency of methodology, foreign languages for
special purposes.

Європейський вибір України вимагає суттєво прискорити процес оволодіння іноземними
мовами та підвищити його якість. Тому наша педагогічна спільнота звертається до новітніх
світових методик навчання з метою їх застосування на теренах України. [1], [2].
У статті [3] нами проаналізовано новітні педагогічні методики навчання іноземним мовам, які широко застосовуються в європейських країнах, та розглянуті питання можливості
та доцільності їх використання у вищих наукових закладах України. Зроблений висновок
зводиться до наступного:
- через брак коштів та відсутність достатньої кількості підготовлених фахівців масове
впровадження в навчальний процес (на рівні навчальних програм) таких прогресивних навчальних технологій як CLIL та CALL не є наразі доцільним, але факультативне застосування елементів цих технологій в процесі навчання іноземним мовам є дуже корисним і потребує всіляко вітатися та підтримуватися.
Перш за все, це стосується технології CLIL, тобто методики вивчення іноземної мови в
процесі набуття знань цією мовою зі своєї фахової дисципліни [4]. Звичайно, ідеальним варіантом було б опанування своєю професією в Оксфорді, Кембриджі чи десь іще, але така методика, на жаль, не може бути рекомендована для широкого застосування.
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Оскільки створити лише власними силами умови для набуття фахових знань іноземною
мовою – задача не з простих, а ще ж треба мотивувати студентів, кафедра іноземних мов
КНЕУ вирішила скористатися тими можливостями, які створюють потенційні роботодавці
для наших майбутніх фахівців.
Відомо, що провідні інвестиційні, аудиторські, консалтингові та інші компанії всього світу регулярно проводять конкурси студентських проектів з економічного аналізу діяльності
компаній різного напрямку. Тому групі студентів факультету міжнародної економіки і менеджменту було запропоновано взяти участь у конкурсі, який проводила британська компанія
CIMA (Charted Institute of Management Accountants) у багатьох країнах світу. За умовами
конкурсу група студентів з 4-х осіб одержує завдання, яке має виконати у певний термін і
надіслати до головного офісу фірми CIMA. Журі відбирає кращі роботи для участі у конкурсі
в межах кожної країни, а далі і на міжнародному рівні.
Для того, щоб краще зрозуміти складність завдання, отриманого нашими студентами, та
оцінити обсяг нових знань та умінь, здобутих ними в процесі його виконання, наведемо
майже повністю його текст:
You work as a management consultant with expertise in the oil and gas exploration and
production industry (E&P). The board of YJ is faced with a number of issues which it is seeking
your advice on before they decide what to do. You should summarise the underlying issue, provide
analysis of the issue and give your own detailed recommendations as to what you think the board
should do. Where the issues have ethical dimensions the board wish you to explain the underlying
ethical issue and indicate the possible courses of action in order to remain ethical as a business.
Licence application results Of the four licence applications applied for earlier in the year YJ
has won the right to test drill on three different fields (EEE, FFF and GGG).
CEO (Chief Executive Officer) is delighted with the news but even he is unsure whether YJ has
the financial or managerial capacity to test drill all three sites. No contracts have yet been signed
but the licence offers are open for acceptance for a twoweek period only. In all cases test drilling
must be commenced by 31 March 2015 and all test-drilling operations are expected to last 12
months. All the sites are in shallow water and all are within YJ’s technical capability.
CEO thinks that with the above information you should be able to:
1. Estimate the finance capacity of YJ based on the 31 March 201 4 figures (in case finance is
needed in advance) and the forecast 31 March 2015 figures. 2. Provide an assessment of whether YJ
could afford to test drill all sites. 3. Provide a broader assessment of other factors that YJ should
consider before embarking on all three test drilling projects.
Farm out offer Regardless of the decision whether to test drill all three sites the YJ board is
clear that YJ will lack the financial capacity, and the managerial and productive capacity to bring all
three wells into production. Accordingly YJ is considering an interesting farm out offer from a
business called Liquid Gold (LG).
Normally a farm out deal is negotiated at the time a field is ready to be farmed out. In this case
LG has offered an option payment, payable now, which will give it the right but not the obligation
to produce the oil in field GGG from 31 March 2016 (which is the expected date that test drilling
will have been completed and production work could start). If GGG has commercial reserves then
LG can extract them should they wish, but if GGG proves to be barren of oil and gas the option
payment is kept by YJ. In this way the option deal carries risk for LG. The offered option deal is as
follows:
1. The option payment is US$10m payable on 31 August 2014 and is not repayable unless any
of the conditions below are breached.
2. The field test drilling must be completed and reserves independently proven by 31 March
2016. For every complete or part month this date is exceeded YJ will have to pay US$1m without
limit.
3. LG requires presence at the board meetings of YJ whenever the GGG field is on the agenda.
This is intended to keep LG up to date with progress and ensure LG’s interests are protected.
4. The US$10m is to be held in an escrow account 1, being released in tranches as follows:
US$2m on successful signing of the GGG test drilling licence with the government in question.
US$2m on commencement of actual test drilling and 100m below sea bed drilling depth has been
achieved. US$6m once the test drilling is completed and the extent of any reserves is established.
5. The current average normal price for buying proven reserves is around US$11m per mmbbl
(or mmbble for gas), but LG wants a 10% discount. The geologist reports indicate that the GGG
field could have between 8 and 10mmbbl/mmbble of oil and gas. The option contract will fix the
price that LG pays at US$11m less 10% regardless of what happens to oil and gas values over the
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intervening period. In this way LG will make a lower overall margin on the extracted reserves but
will have lower risk since the reserves will be proven. These figures assume a normal mix of oil and
gas is discovered in the field.
CEO would like your opinion on the option deal and you should discuss each condition in turn
and reach a conclusion as to whether YJ should accept the offer or simply wait to see what deal they
could get to farm out GGG post the test drilling period. Your recommendations should include
suggestions to improve (from YJ’s perspective) the terms and conditions offered even if overall you
think YJ should not go ahead with the deal itself.
Protest by the Greenbies Party The YJ head office was targeted last week by a protest about
the use of finite fossil fuels. This was a co-ordinated attack against the industry rather than YJ
alone. It sought to highlight the lack of interest E&P businesses have in sustainable development of
renewable energy sources. Twelve other E&P independents were also targeted at the same time.
Outsourcer - DrillIT Since YJ outsources all of its production work to others, the control of the
outsourcers is considered a vital role for YJ. DrillIT Limited is the chosen outsourcer at the AAA
field and has been working with YJ from the start. One of YJ’s supervisors, whilst on a spot check
control visit, noticed irregularities with the control log records.
A routine government check of procedures is due in three weeks time when a government
official will visit the field. Lee Wang, in particular, is very worried about this visit. He has
suggested that apart from doing everything YJ can to check things are now safe YJ should conceal
its knowledge of the past irregularities mentioned above.
YJ’s long-term future
CEO wants you to prepare a briefing paper (as part of your report) that considers the question of
what next for YJ. Clearly YJ could simply exit the E&P market once its fields run dry. Alternatively
it could explore the possibility of becoming an energy company where it sources energy in a
broader sense from wherever is viable. CEO does not want you to consider a specific alternative but
wants you to discuss the main factors involved in this decision and as usual issue a
recommendation.
На основі наданої інформації та додаткових матеріалів з фінансовими показниками компанії наша команда
- провела повний фінансовий аналіз компанії;
- визначила найкращий з запропонованих варіантів фінансування;
- склала прогноз майбутнього стану кампаніїна заданий період;
- розробила низку рекомендацій, пов’язаних з етичною стороною бізнесу.
Для вирішення як фінансових, так і етичних проблем студенти вивчали не тільки надану
їм інформацію, але і зверталися до багатьох англомовних джерел, з яких отримували інформацію щодо ведення розрахунків у міжнародній практиці, а також засвоювали всесвітню
практику вирішення етичних проблем у бізнесі.
Викладачі кафедри іноземних мов, які ініціювали цей експеримент та постійно контролювали його перебіг, разом із членами команди зробили такі висновки. Вони були одностайні у наступному:
• у фаховій сфері – істотно поглиблені та розширені знання у галузі фінансової аналітики, отримано уявлення про особливості ведення бізнесу великими нафтогазодобувними компаніями та практику вирішення етичних проблем у світовому бізнесі;
• у вивчені англійської мови – істотно розширено словниковий запас як у фаховій підмножині англійської, так і в розмовній мові завдяки спілкуванню з носіями англійської мови,
набуті дуже цінні презентаційні та комунікаційні навички.
Крім того, студенти набули неоціненного досвіду самостійного опанування новими знаннями та уміннями, а також дуже важливої і корисної практики роботи в команді.
Виходячи з вищесказаного вважається можливим і доцільним рекомендувати запропоновану методику, як варіант реалізації технології CLIL, для навчання іноземним мовам у вищій
школі.
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Анотація. У статті йде мова про сутність професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки, її структуру та можливості формування у студентів даного фаху в процесі вивчення
іноземної мови. У статті доводиться, що цей процес відбувається завдяки міжкультурній компетенції, яка, враховуючи значення іншомовних знань для вказаних фахівців, може бути системоутворювальним чинником формування їх професійної компетентності. Також у статті описуються деякі
методичні аспекти інтеркультурологічно налаштованих занять.
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Abstract. The article deals with the essence of professional competence of specialists in international
Economics, its structure and formation possibilities by students of this specialty in the foreign language
learning process. In this article it is being proved that this process is due to intercultural competence, which
emphasizes the importance of foreign language knowledge for the professionals and can be a system-forming
factor in their professional competence formation. The article also describes some methodological aspects of
intercultural practices.
Key words: professional competence, intercultural (interculturality) competence, professionally
important qualities, entrepreneurial culture, intercultural communication.

Традиційно структура професійної компетенції (ПК) будь-якого фахівця складається з
трьох основних складових частин: знання, вміння, навички, які доповнюються ще професійно важливими якостями (ПВЯ). Найчастіше в структурі професійної компетентності виділяють: операційно-технічну сферу (знання, уміння, навички, професійно значущі якості); мотиваційну сферу (спрямованість, інтерес, мотиви, потреби); практично-діяльніснусферу
(засоби виконання діяльності, результативні показники діяльності). Наповнення змістом
структурних компонентів відбувається варіативно, залежно від професії або виду діяльності
суб’єкта. Найбільшою варіативністю характеризуються ПВЯ, що входять до структури професійної компетентності. Структурні компоненти категорії «професійна компетентність», запропоновані дослідниками і педагогічною практикою, далеко не є вичерпними [1]. Відтак
стає очевидним, що її структура є динамічним явищем, оскільки еволюція економічного розвитку та ринку праці на кожному етапі вносять свої корективи. З огляду на коло професійних
завдань та глобалізаційних процесів вітчизняної економіки в структурі професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки (МЕ) з’являються нові компетенції та ПВЯ,
пов’язані з міжкультурною комунікацією. Однією з ключових компетенцій професійної компетентності фахівців з міжнародної економіки є міжкультурна компетенція (МК). У науковій літературі ця компетенція може називатись ще як інтеркультурологічна, інтеркультурна, кроскультурна, соціокультурна, та, інколи, комунікаційна.
Професійну компетентність фахівців з міжнародної економіки можна визначити якважливу характеристику діяльності фахівця, його інтегральну якість, що є синтезом базових
(професійних), надпрофесійних знань, умінь, навичок та особистісних професійно важливихякостей. Знання іноземних мов в межах даного фаху належать не лише до числа
обов’язкових знань, а й є інструментом формування професійної компетентності за умови
володіння інтеркультурологічною компетенцією [2].
Розглянемо детальніше сутність поняття «міжкультурна компетенція» та визначення ролі
цієї компетенції у структурі професійної компетентності фахівця з МЕ. В оригіналі у західній
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лінгвістично-педагогічній літературі це поняття звучить «Interkulturelle Kompetenz» (інтеркультурологічна компетенція). Завдяки розвиткові економічної інтеграції західних країн проблема діалогу культур досліджується вже досить давно. У межах дослідження міжкультурної
комунікації вже накопичився певний досвід. Відповідно учені досліджують дану проблему
як у загальнокультурному плані (здебільшого з метою вивчення та кращого порозуміння з
середовищем емігрантів), так і в межах міжнародного економічного співробітництва з метою
започаткування, розвитку та тривалої надійної співпраці з діловими партнерами інших етнічних та підприємницьких культур [6]. Слід зазначити, що на Заході вже тривалий час існує
певний досвід щодо формування МК на заняттях з іноземної мови фахового спрямування. До
того ж, саму МК все більше західних дослідників включають до структури професійної компетентності фахівців різних галузей як важливу складову [4]. Вивчення вказаної наукової
проблеми у нашій країні почалось з розбудовою нових економічних засад та інтеграційних
процесів у суспільстві та економіці.
Безперечно, структура ПК фахівців з МЕ повинна обов’язково включати як компонент
МК. Саме ця компетенція забезпечує належний рівень їх конкурентоспроможності і може
бути системоутворювальним чинником формування професійної компетентності економістів-міжнародників завдяки наступним аргументам:
1) актуальність культурологічного підходу як принципу підготовки студентів до професійної діяльності;
2) розвиток та значення компетентнісного підходу у теорії та практиці сучасної професійної освіти;
3) стратегічне значення володіння іноземними мовами в межах фаху МЕ.
Розглянемо змістовий аспект останнього аргументу.Tрудова діяльність фахівців даної
галузі передбачає співробітництво з представниками МЕ всередині країни чи поза нею.
Важливим проявом сучасного економічного розвитку нашої держави є інтеграція й інтернаціоналізація освіти, торгівлі та бізнесу. Державі потрібні всебічно грамотні, ініціативні,
комунікабельні фахівці, здатні сприяти розвиткові зовнішньоекономічної діяльності, підготовлені до того, щоб упевнено представляти нашу країну на міжнародному рівні. Для сучасного бізнесу характерна діяльність транснаціональних корпорацій, створення інтернаціональних за складом колективів. Робота таких команд може як гальмуватися, так і
отримувати значний творчий імпульс від взаємодії носіїв різноманітних ділових культур
[5]. Багато що залежить від їхньої підготовки й готовності до міжкультурного діалогу. Відповідно, робота спільних підприємств, підрозділів, філій має будуватись за єдиними стандартами. А це значить, що в усіх країнах, включаючи Україну, компаніям потрібно якомога
більше співробітників, що володіють певними навичками та вміють реалізовувати одні й ті
ж функції. Тож, вивчення іноземних мов у процесі підготовки фахівців має певне соціальне
значення.
Академічна та професійна мобільність фахівців – вимоги ринкової економіки, що стає реальною необхідністю нашого сьогодення. Мобільність та креативність – це відмінні риси сучасного фахівця взагалі, та особливо фахівця з МЕ (знання іноземної економіки не тільки за
загальними ознаками – знання МЕ, закономірності її функціонування, розвитку тощо, а й за
внутрішніми – специфіка та особливості економіки окремої народності з її культурологічними проявами).
Про значення володіння іноземними мовами для фахівців свідчить той факт, що майже в
усіх переліках ключових компетенцій, що входять до структури професійної компетентності
сучасних фахівців різних галузей, мова йде про наявність знань іноземної чи іноземних мов.
Це свідчить про той факт, що вихід нашої економіки, яка розвивається в ринкових умовах і в
епоху глобалізації, на міжнародний ринок стає життєвою необхідністю для провідних ланок
економічної системи і, щоб вижити в таких умовах, потрібно бути максимально конкурентоспроможним. Проте, сьогодні стає очевидним, що для професійної компетентності фахівців з
МЕ є недостатнім лише володіння тією чи іншою іноземною мовою. Для ефективного функціонування іноземної мови як засобу не тільки розуміння, а й порозуміння, фахівці мають
оперувати мовою як соціокультурним знаряддям, зводячи непорозуміння та дистанціювання
між діловими партнерами до мінімуму.
Отже, володіння іноземними мовами є важливим інструментом у міжкультурній комунікації, яка є обов’язковим компонентом професійної діяльності фахівців з МЕ. Керуючись
компетентнісним підходом, можна з впевненістю стверджувати, що МК, яка формується під
час вивчення іноземної мови та застосовується у міжкультурній комунікації, має повне право
вважатись ключовою компетенцією для фаху «Міжнародна економіка».
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Важливою умовою оптимального формування професійної компетентності у майбутніх
фахівців з МЕ є принцип інтеграції економічних і гуманітарних дисциплін, що має забезпечувати системне використання професійних знань та іншомовних умінь і навичок у процесі
міжкультурного діалогу. В організованій у такий спосіб навчальній діяльності іншомовна
компетенція включається в контекст вирішення професійно-предметних завдань і є одним із
їх засобів. Такий підхід буде сприяти формуванню професійної компетентності майбутніх
фахівців з МЕ, що дозволить підвищити конкурентоздатність вітчизняних фахівців – випускників економічних вищих навчальних закладів. Мова йде про інтеркульторологічно налаштовані заняття з іноземної мови. Метою таких занять є не лише навчити спілкуватись іноземною мовою, а й вміти сприймати мову як культурний код, за яким стоїть менталітет, звички,
традиції, національні особливості, типові, характерні для певного етносу зразки поведінки,
етикету, стереотипи як у повсякденному житті, так і в діловій сфері.
Міжкультурно налаштовані заняття з іноземної мови можуть бути різних рівнів в залежності від рівня знань студентської групи. Ще в школі учні знайомляться з країнознавчою інформацією. Особливістю викладання іноземної мови в економічному вищому навчальному
закладі є, з одного боку, її фахова спрямованість (викладач має розумітись у фаховій лексиці), а з іншого – завдяки відповідній компетентності викладачі іноземних мов можуть суттєво
впливати на формування ПК майбутніх фахівців.
Розглянемо деякі методичні аспекти інтеркультурологічно налаштованих занять з іноземної мови на прикладі німецької мови фахового спрямування.Для ефективного перебігу процесу формування професійної компетентності та досягнення достатнього рівня МК студентів
доцільно залучати до навчального процесу всі засоби навчання – традиційні (друковані – в
першу чергу посібники, також періодичні видання, технічні – аудитивні, візуальні, аудіовізуальні), та сучасні – інформаційні технології, в першу чергу комп’ютер. Формувальний процес передбачає достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, тому що потрібна інформація міститься в автентичних текстах фахового змісту.
На першому мотиваційному етапі використовуються друковані засоби навчання: підручники, окремі тексти, газетні та журнальні статті, тестові матеріали. Результати формування
МК у майбутніх фахівців з МЕ багато в чому залежать від правильного добору навчального
матеріалу, у тому числі й текстів, на основі опрацювання яких формується певна ступінь розуміння поняття МК та усвідомлення необхідності набуття МК. Враховуючи необхідність застосування традиційних засобів на цьому етапі навчання слід використовувати тексти, які
уможливлюють спочатку оволодіння студентами загальними уявленнями про професійну
компетентність економістів та менеджерів, а також розуміння вимог щодо конкурентоспроможності сучасного менеджера.
Другий (формувальний) етап безпосередньо спрямований на оволодіння студентами МК.
На цьому етапі якнайкраще створюється необхідне мовне середовище та спеціальні умови
активізації набутих знань у процесі проведення практичних занять. Водночас у процесі формування МК студенти поетапно працюють з текстами, аудіо- та відеоматеріалами. Далі йде
перехід до спеціально організованих бесід, дискусій, діалогів та ділових ігор. Після виконання вказаних видів діяльності студентам пропонуються спеціально розроблені завдання (самостійна робота, яка може бути як курс дистанційного навчання). Головною метою цього
етапу є виокремлення студентами у процесі навчання із загального змісту потрібного матеріалу, а потім сприйняття, усвідомлення і розуміння інтеркультурологічного аспекту у першоджерелах.
Логічним продовженням першої частини другого етапу є його заключна частина, що передбачає формування МК у процесі мовлення, де відбувається тренування навичок МК з метою практичного застосування набутих знань у реальному житті. Варто підкреслити, що на
цьому етапі використання ТЗН за пропонованою методикою не обов’язкове. Лише у разі необхідності (за бажанням студентів) можна звернутись до вказаних засобів навчання з метою
щось уточнити чи відновити в пам’яті. На цьому етапі навчання застосовуються також такі
методи навчання, як діалоги, рольові ігри, дискусії, бесіди, інтерв’ю тощо. Дуже важливо
правильно вибирати і вміло їх використовувати, оскільки від цього залежить активізація пізнавальної діяльності студентів та оволодіння уміннями міжкультурного спілкування, що
безпосередньо впливає на формування МК.
Значну роль у формуванні МК має відігравати самостійна робота студентів, яка сприяє
розвиткові у студентів, з одного боку, пізнавальної активності, з іншого, за умови цілеспрямованого методичного забезпечення – формуванню окремих компетенцій і професійної компетентності в цілому. Виконання самостійної роботи студентами є необхідним, з одного бо168

ку, у зв’язку з потребами більш поглибленого вивчення економічних дисциплін, з іншого –
через брак часу та досить великий обсяг навчального матеріалу. Самостійне опрацювання
навчального матеріалу потрібне вже на другому етапі перед практичними заняттями з метою
порівняння зразків ділової культури західних підприємців з аналогічними зразками нашої ділової культури. Окрім того, якщо розглядати дистанційне навчання як вид СРС, то можна
поділити курс дистанційного навчання на дві частини, а саме – ознайомчу та контролюючу.
Отже, на практичних заняттях опрацьовуються інтеркультурологічні аспекти за джерелами, які достатньо вміщують інформації інтеркультурологічного змісту, але його потрібно інтерпретувати, інколи навіть розпізнавати. Інформацію, більш придатну для самоопрацювання, тобто легшу для засвоєння (загальні положення норм поведінки та поводження,
характерні для західних ділових кіл, зокрема Німеччини), можна винести для самостійного
опрацювання.
За допомогою ключових слів, які сигналізують вміст інтеркультурологічної інформації у
змісті відповідного джерела щодо професійної компетентності, ділової комунікативної культури країни, мову якої ми вивчаємо, можна виділили декілька категорій джерел за вмістом
інформації інтеркультурологічного змісту. Ми маємо у розпорядженні найменше інтеркультурологічної інформації в джерелах, де безпосередньо йдеться про підприємницьку культуру
ділових кіл країни, мову якої ми вивчаємо, або зарубіжної загалом. Інформація даної категорії має більш описовий, декларативний характер загального плану і тому вона має скоріше
інформативу цінність.
Найбільший процент наявності інформації, яка слугувала б розвиткові саме комунікативних навичок, міститься у категорії, яка охоплює переважно аудіотексти з діалогічним мовленням мовою оригіналу. Оскільки цей масив інформації може представляти для нас неабиякий інтерес, підхід до роботи з цим матеріалом має бути дидактично, методично та
педагогічно зваженим, обґрунтованим відповідно до мети навчання.
Результат пошуку та дослідження наявних навчальних інформаційних джерел на вміст в
них інтеркультурологічного змісту дозволяє стверджувати, що інтеркультурологічна складова у доступних джерелах інформації висвітлюються не достатньо, а тому її з’ясування потребує додаткового опрацювання. Тут слід зазначити, що на другому етапі формування МК, у
процесі обговорення текстів, підтверджується думка про те, що, вивчаючи чужу культуру (як
і мову), ми краще пізнаємо свою, оскільки багато завдань базуються на порівнянні культур і,
щоб відповісти на питання про підприємницьку культуру іншої країни, слід знати та розуміти свою.
Одним із важливих інструментів опрацювання матеріалу є система питань, яка для кожного варіанту використання інформаційних матеріалів має свою специфіку [2]. Питання
складались з урахуванням методу з’ясування. Причому питання, які ставляться у загальному
варіанті, націлені на з’ясування наявності інтеркультурологічних аспектів, а питання, які
ставляться при тематичному варіанті – на з’ясування розуміння інтеркультурологічних аспектів, питання ж до текстів обох варіантів – більш універсальні з урахуванням особистого відношення до даної проблеми. Відповідно можливі два варіанти цільового використання інформаційних матеріалів для формування МК та її розуміння у студентів: загальний – коли ми
виходимо з наявного матеріалу, який ми маємо у розпорядженні, тобто ми діємо у певних
рамках і при ознайомленні зі змістом розпізнаємо та інтерпретуємо інтеркультурологічні аспекти, та тематичний – коли матеріал вибирається за якоюсь відповідною тематикою.
Виходячи з практики, можна сказати, що методично другий варіант більш зручний для
викладача (не потребує багато часу для пошуку та обробки інформації) і більш легкий для
засвоєння навчального матеріалу студентами (інформація адаптована до відповідної теми,
проте має фактографічний, інколи презентативний характер, наприклад, „Стратегії проведення переговорів”). Одначе за цією зручністю і легкістю приховуються недоліки та виявляється залежність від наявного матеріалу. Водночас не завжди вдається знайти вичерпну інформацію з того чи іншого питання. Слід зауважити, що використання навчального
матеріалу за тематичним принципом має більшу інформаційну цінність. Бути добре поінформованим ще не означає бути інтеркультурологічно компетентним. МК передбачає окрім
знань інтеркультурологічних аспектів, вміння їх розпізнавати у спілкуванні та навички,
пов’язані з застосуванням інтеркультурологічної інформації.
Тому для формування МК ми потребуємо матеріал, який дає нам зразки мовної та ділової
культури носіїв іноземної мови та служить базою для тренування умінь діяти в інтеркультурологічних ситуаціях. Студенти повинні вміти аналізувати, розпізнавати інтеркультурологічні аспекти з загального інформаційного та мовного матеріалу, тому цінним у сенсі практич169

них навичок формування МК є використання інформаційних джерел за загальним варіантом,
тобто загального змісту професійного спрямування. Методика використання навчальних матеріалів за першим варіантом, здається, на перший погляд, більш доступна, проте вимагає від
самого викладача, беззаперечно, високого рівня володіння МК та диференційованого підходу
до підбору навчального матеріалу.
Отже, завдяки інтеркультурологічно налаштованим заняттям з іноземної мови, методично
зваженому, послідовному та цілеспрямованому використанню друкованих матеріалів, аудіо-,
відеозасобів та комп’ютерних технологій можна досягти формування міжкультурної компетенції майбутніх фахівців досить високого рівня, що дозволить їм збагатити свою професійну компетентність та мати кращі шанси на міжнародному ринку праці.
Література
1. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к образованию // http:// www. urorao. Ru/ konf
2005.php?mode=&exmod=zeer
2. Копил Г.О. Метод контрольних питань у процесі роботи з автентичними текстами – перший
крок до формування інтеркультурологічної компетенції // Збірник матеріалів науково-методичної
конференції КНЕУ 31 cічня 2013р. «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація
змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності»: збірник матеріалів
науково-методичної конференції. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 242-243. (Режим доступу:
http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/2694
3. Копил Г.О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г.О. Копил ; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. — Житомир, 2007. — 20 с.
4. Müller, B.-D. Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. – München, 1991. – 177 s.
5. Safarpour S. Grundlagen des internationalen Handels und interkulturellen Managements. – Wien:
Wirtschaftsuniversität, 2000. – 224 s.
6. Uzarewich Ch., Pichotta G. Transkulturelle Pflege. – Berlin: VWB, 1997. – S. 115-132.
Корнєва З.М.,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедритеорії, практики
та перекладу англійської мови
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
Анотація. Стаття присвячена огляду нового навчального посібника «AnalyticalOutlines» з точки
зору формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності. Автори
окреслюють особливості методики індивідуалізації навчання, аналізують структуру та тематичне
наповнення посібника, особливості організації навчання із його застосуванням.
Ключові слова: професійно орієнтована англійська мова, методика індивідуалізації навчання англійської мови, навчальний посібник з англійської мови.
Abstract. The article overviews the new ESP textbook «Analytical Outlines», developed for students
majoring in System Analysis. The theoretical background of differentiated instruction, embedded in the given
textbook is analyzed. Special attention is paid to the structure as well as peculiarities of using the textbook in
the teaching process.
Key words: ESP, differentiated ESP instruction, textbook.

Постановка проблеми. Положення нового Закону України «Про вищу освіту» проголошують сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного
людського капіталу, а також державну підтримку підготовки фахівців з вищою освітою для
пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень [1].
170

Дочасність нашого дослідження, перш за все, обумовлена існуючим гострим протиріччям
між вимогами до рівня володіння майбутніми інженерами іноземною мовою фаху, які з року
в рік зростають, та їхнім фактичним, як правило, невисоким, рівнем знань та відсутністю
практичних навичок та вмінь використання іноземної мови у щоденному професійному спілкуванні. Як свідчать результати останніх досліджень, лише 10% вітчизняних фахівців технічного профілю володіють достатніми професійними іншомовними комунікативними навичками та вміннями [2].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі викладання іноземної мови у
вищій немовній школі присвячено значну кількість як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень. Зокрема, добре висвітленими є такі аспекти навчання іноземної мови фаху студентів
немовних спеціальностей, як: значення мовної підготовки у формуванні професійної спрямованості студентів (О.Артем’єва, В.Байденко, О.Леонтович, Р.Мільруд, Б.Мітіна,
Т.Шепеленко та ін.); методика викладання іноземної мови у професійній сфері та формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у професійному
спілкуванні (А.Андрієнко, Е.Бібікова, Н.Гальскова, І.Гришина, Н.Ізорія, А.Миролюбов,
О.Тарнопольський, В. Теніщева, І.Чірва та ін.); методики викладання іноземної мови фахівців різних немовних спеціальностей, як-то для юристів (Г.Савченко, Л.Котлярова), економістів (Є.Мірошніченко, Л.Манякіна), фахівців технічного профілю (О.Тарнопольський,
І.Гришина, Г.Ємельянова), військовослужбовців (І.Онисіна, І.Угрюмова, Р.Зайцева), медиків (М.Задорожна, О.Петращук); створення електронного начального забезпечення викладання іноземної мови професійного спрямування (О.Зіміна, Г.Саприкіна, С.Христочевський) та ін.
Останнім часом до створення підручників і посібників із професійно орієнтованої англійської мови все частіше звертаються провідні британські видавництва: Oxford University Press
(Серія «Oxford English for Careers», English for Accounting), Pearson (Intelligent Business, Market Leader, English for Construction, English for Banking and Finance etc), Express Publishing
(Серія «Career Paths»), Macmillan (Aviation English, Business Builder, Campaign etс). Серед вітчизняних розробників підручників та посібників для вищих технічних навчальних закладів
необхідно відзначити роботи О. Б. Тарнопольського, З. М. Корнєвої, С. П. Кожушко, М. В.
Денисенко, В. В. Осідак, О. І. Крат. Водночас, незважаючи на тенденцію до збільшення кількості видань з професійно орієнтованої англійської мови, відчувається нестача профільних
розробок для студентів новітньої спеціальності «Системний аналіз». Вищевказані чинники
зумовили потребу в нових виданнях, одним із яких став навчальний посібник з англійської
мови для майбутніх аналітиків систем «Analytical Outlines». Метою цієї статті є аналіз концептуальних засад побудови нового посібника, його визначальних рис, принципів опрацювання матеріалу та методичних особливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вищевказаний навчальний посібник є сучасним виданням, в якому практично реалізуються провідні у сучасній методиці комунікативний та особистісно-орієнтований підходи до викладання іноземних мов. Концептуальні теоретичні засади посібника становлять професійно орієнтований зміст навчання,
комунікативний характер навчальних дій, взаємопов’язане навчання всім видам мовленнєвої
діяльності, інтерактивність та індивідуалізація навчальних матеріалів і вправ.
Головна мета навчального посібника – навчити студентів спілкуватися на пов’язані із
майбутньою спеціальністю теми – визначає його професійно орієнтований характер. Тематичне наповнення та навчальні матеріали в «Analytical Outlines» відібрані у результаті ретельного аналізу дисциплін навчального плану підготовки студентів спеціальності «Системний
аналіз». Після проведених пошуків було виокремлено чотири основні сфери спілкування, які
послугували основою для створення чотирьох змістових модулів посібника: «Computer
Systems», «Networking Systems», «Economical Systems», «Mathematical Systems».
Комунікативний характер навчальних дій, за визначенням Ю.І. Пасова, передбачає,
що процес навчання є моделлю спілкування [4, с. 4]. Саме тому більшість вправ та завдань
навчального посібника стимулюють використання набутих мовленнєвих навичок у ситуаціях, наближених до реального спілкування. Такі види навчальної діяльності, як рольові ігри,
парні та групові завдання, проекти представлені у кожному розділі посібника та створюють
умови для розвитку комунікативної компетентності студентів, а також розвивають вміння
роботи у командах, парах, вміння презентувати досягнення спільної праці.
Приклад 1. Group Work. Role-Play
Imagine that you are the members of the credit committee of ABC Bank. You are responsible for
assessing the credit standing and ability to repay the debt of prospective borrowers. Today you
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have to discuss four asks for credit from different parties. Analyse their ability to repay the debt, the
risks and sums of lending and make decision on whether to give loan or not.
Mr. John Mc Blake. Asks for credit of £10, 000 to set up sole proprietorship specialized in
sewing and clothing design. Mr. John Mc Blake worked as tailor for ten years, currently
unemployed. No credit history. Mr. Mc Blake claims to repay the debt in one year, agrees to receive
a loan against property.
Тематично-змістова цілісність, структура та організація посібника створюють умови для
взаємопов’язаного формування компетентності в усіх видах мовленнєвої діяльності.
Структурою посібника передбачено, що на кожному занятті виконуються вправи з аудіювання, говоріння, читання та письма англійською мовою, адже лише таким чином можливо розвинути цілісну англомовну компетентність.
Інтерактивність навчального посібника є водночас і вимогою часу, і інноваційним інструментом для покращення якості навчання. У цьому сенсі посібник «AnalyticalOutlines»
відрізняється низкою гіперпосилань на Інтернет-джерела, які використовуються як ресурси
аудіо, відео, додаткової інформації, пояснення та демонстрації.
Нарешті, визначальною та інноваційною концептуальною засадою посібника є індивідуалізація вправ та завдань. Під індивідуалізацією процесу формування іншомовної комунікативної компетентності розуміється цілісна система, яка передбачає комплексне врахування і
цілеспрямований розвиток компонентів психологічної структури індивідуальності студента, які здійснюють значний вплив на якість оволодіння ними іншомовною комунікативною
компетентністю[5, с.484]. У навчальному посібнику такими компонентами визначаються:
1) мотиваційний фактор,
2) вихідний рівень сформованості англомовної комунікативної компетентності,
3) індивідуальні особливості навчального стилю студентів. Індивідуалізація реалізується
через низку адаптованих вправ, які в посібнику позначаються як tiered task, facilitated task,
complex task.
Приклад 2. Tiered Task
Read the text and do at least one part of the task after reading.
Part 1. Mark the statements as true (T) or false (F).
Part 2.Choose the correct answer (a-d) to the questions (1-7) .
Part 3. Answer the open questions to the text.
Приклад 3 ілюструє вправу, адаптовану до провідного каналу сприйняття інформації і
пропонує три завдання різного характеру: переглянути текст і знайти інформацію (орієнтація
на вербальний канал сприйняття), заповнити схему (орієнтація на зоровий канал сприйняття), обговорити питання у групі і скласти план відповіді (діяльнісно-практичний канал
сприйняття).
Приклад 3. Tiered Task
You are going to be divided into three groups to work out the topical content of the text from
Task 2. After that you will have to report your findings to the class.
Group 1. Your task is to track historical information in the text and fill in the gaps.
Back in 1940 … predicted that…
In 1940ies computers were …

Today, computers are …
Group 2. Your task is to complete a chart and give commentaries on it using the following
expressions:
A computer works in such a way:
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at first …
Then…
Finally…
Examples of storage devices are…
Another examples are..
Group 3. Inside your group, discuss the following questions and make a plan for the answer:
Why did Thomas Watson think that the world would need only five computers?
How have computers changed over time?
Вправи типу Tiered Tasks виконуються у паралельному режимі: всі вони спрямовані на
обробку одного і того ж матеріалу навчання, але пропонують різні шляхи до його засвоєння.
Проте якщо завдання виявляється невідповідним наявному рівню сформованості іншомовної
комунікативної компетентності студента, йому можна запропонувати виконати індивідуальне завдання Facilitated Task або Complex Task. Як видно із назв цих видів вправ, вони пропонують додатково спрощене завдання (у вигляді, наприклад, спрощеного базового тексту),
або, навпаки, ускладнене завдання до автентичного ускладненого тексту.
Застосування індивідуалізованих вправ, широке запровадження парної, групової, проектної роботи, а також наявність інтерактивних гіперпосилань на джерела Інтернет диктують
необхідність ефективності організації навчального процесу із використанням посібника. З
цією метою у посібнику пропонується інноваційна структура, яка окрім традиційної організації матеріалу у змістові модулі (Modules) та розділи (Units), містить новітню організацію вправ всередині розділу.
Так, кожний розділ складається з двох уроків (Lessons) та робочого зошиту (Workbook), а
кожний урок містить три складові: частину для фронтальної роботи (Whole-Class Activity),
частину для індивідуалізованої роботи (Differentiated Activity), частину для додаткової роботи (Optional Activity), а також перекладний словник у кінці посібника (Glossary). Схематично
це можна зобразити таким чином:
Unit 1.
Lesson 1.
Whole-Class Activity
Differentiated Activity
Optional Activity
Lesson 2.
Whole-Class Activity
Differentiated Activity
Optional Activity
Workbook.
Glossary.
Частина Whole-Class Activity містить базовий матеріал, який необхідний для засвоєння
всім студентам, і складається із базового тексту, завдань на закріплення нової лексики та
мовленнєвих вправ із коротким граматичним коментарем.
Частина Differentiated Activity пропонує індивідуалізовані вправи Tiered Tasks, а також
вправи для групової, парної роботи, рольові ігри.
Частина Optional Activity містить вправи спрощеного та ускладненого характеру (Facilitated, Complex tasks), які у разі необхідності можуть пропонуватися для виконання
індивідуально.
Робочий зошит (Workbook) містить індивідуалізовані вправи (Tiered Tasks) для повторення та закріплення матеріалу, а також Інтернет посилання для пошуку додаткової інформації,
інтерактивні завдання, які студенти можуть виконати вдома.
Така структура посібника передбачає відповідну організацію аудиторного заняття, де
перша академічна година присвячена фронтальній роботі, а друга – індивідуалізованій
роботі. Для зручності після кожної вправи вказується орієнтовний час, необхідний для її виконання.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що навчальний посібник «Analytical Outlines» є актуальним виданням, яке практично реалізує комунікативний та особистісно-орієнтований підходи до викладання англійської мови
у ВТНЗ та пропонує низку новітніх інструментів для успішної організації індивідуалізованого навчання англійської мови. Перспективами подальших досліджень у сфері навчальнометодичного забезпечення викладання англійської мови для майбутніх аналітиків систем є
розробка посібників з професійно орієнтованої англійської мови для старших курсів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Анотація. У статті висвітлено важливість використання нового методу навчання для навчання
майбутніх економістів англійської мови. Розкрито характеристики інтернет-проектів та проектних завдань з використанням інтернет-ресурсів. Розглянуто роль і значення інформаційних технологій в процесі професійної іншомовної підготовки студентів.
Ключові слова: проектна робота, Інтернет, комп’ютерні технології
Abstract. The article deals with the importance of applying a new method of teaching to teach future
economists the English language. Special emphasis is placed on analyzing specific features of internetprojects and project tasks using Internet resources. The role and the importance of information technologies
while teaching future economists are also highlighted in the article.
Key words: project work, the Internet, computer technologies.

Постановка проблеми: Враховуючи всі зміни, що відбуваються в житті суспільства, такі
як глобалізація і створення єдиного міжнародного освітнього простору, можна з упевненістю
сказати, що компетентність майбутнього фахівця-економіста інтегрується з іншомовною
професійно-комунікативною компетенцією, яка представляє собою комбінацію лінгвістичних, мовних, соціолінгвістичних, соціокультурних знань, комунікативних умінь професійного спілкування, якостей і здібностей особистості. Для створення позитивних умов у навчальному процесі необхідно використовувати
інформаційні технології (ІТ), які значно
розширюють можливості педагога у підготовці оригінальних дидактичних матеріалів, отриманні найсвіжішої інформації в галузі освіти, культури, науки з усього світу, обміні передовим педагогічним досвідом та ін.
Мета статті. Метою нашого дослідження є вивчення організаційних аспектів впровадження інтернет-проектів, що будуть застосовані в межах курсу іноземної мови у вищих
економічних навчальних закладах.
Аналіз досліджень і публікацій. Головною умовою формування індивідуального досвіду
творчої діяльності студентів є професійно спрямована персоналізована освіта, яка передбачає
побудову студентами своєї індивідуальної освітньої траєкторії. Теоретичні основи побудови
такого утворення відображені в роботах В.А. Андрєєва, В.П. Беспалько, А.В. Хутірського.
Методика проведення та значення інтернет-проектів в навчанні розкриті в роботах Е.С. Полат та А.В. Хутірського. Дослідницькій діяльності студентів приділяють увагу в своїх наукових працях, присвячених проблемам підготовки висококваліфікованих фахівців, Т. Бультманн, Г. Гіббс, Д. Годсон, І. Дженсен, О. Крушельницька, Д. Кун, А. Лоусон, Б. Мор,
О. Новиков, В. Шейко та інші вчені.
Але, незважаючи на існуючі теоретичні напрацювання з питання організації роботи студентів в інтернет-проектах, достатністю оснащення університетів комп’ютерами з виходом в
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Інтернет, довели, що у межах вивчення курсу іноземної мови існуюча система організації не
повною мірою відповідає сучасним тенденціям реформування та модернізації системи вищої
освіти.
Викладення основного матеріалу. Навчальний інтернет-проект - це спільна навчальнопізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність студентів-партнерів, побудована на
основі комп’ютерної телекомунікації, що має спільну проблему, мету, узгоджені методи,
способи діяльності та спрямована на досягнення спільного результату діяльності [5].
Інтернет-проекти в навчанні студентів-економістів – це міні-проекти з використанням
автентичних текстів із сформованими, послідовними стадіями, при проходженні яких студенти досягають заданих цілей і виробляють продукт, представлений у вигляді презентації.
Проектна робота сприяє розвитку самоосвіти та відповідальності. Так само для студентів
створення проекту відмінна практика мови, так як в роботі можуть бути задіяні носії мови,
що розвиває в майбутніх спеціалістів міжкультурну комунікацію.
Виділяють наступні етапи роботи над проектом:
1. Вибір теми, типу проекту, кількості задіяних осіб;
2. Визначення предмета дослідження. Проводиться «мозковий штурм» для висунення
ідей студентами;
3. Розподіл роботи, обговорення методів дослідження, прийомів, творчих підходів, рішень, пошуку інформації;
4. Індивідуальна робота учасників;
5. Обговорення зробленої роботи;
6. Презентація проектів, їх захист;
7. Колективний аналіз, обговорення результатів, висновки [2].
Базою використання різного роду проектів в навчальному процесі є теорія, в педагогічній
літературі названа методика проектів (тісно пов’язана з іменами американського філософа і
педагога Д Дьюї, В. Килпатрика), що набула в останні роки широкого поширення в світовій
освітній практиці, ідея «кооперативного навчання » (Cooperative Learning) [6].
Таким чином, ми можемо стверджувати, що в ситуації інтернет-проекту саме проект
(як спосіб) є основою, що дозволяє зорганізувати спрямовану на досягнення проектної
мети діяльність партнерів-учасників: рішення значущої для них проблеми і отримання
«відчутного» результату. Стосовно проекту, Інтернет виступає тільки як засіб досягнення
проектної мети. (За аналогією: створення і поява в Інтернеті нового сайту може сприяти
досягненню цілей окремого проекту, спрямованого на розвиток ресурсів Інтернету, але
сам сайт не буде власне інтернет-проектом. При цьому необхідно зауважити, що існування і робота спеціально створеного в проекті сайту може бути засобом спільної організації
діяльності учасників).
Прикладами застосування на початковому етапі інтернет-проектів є створення на базі методичних матеріалів відібраних викладачем:
- віртуальних навчальних центрів, що допоможуть студентам-економістам набути освіту
сучасного рівня (при заочній формі навчання);
- віртуальних медіотек;
- Оn-лайн і оff-лайн ліній спілкування. Даний вид слугуватиме базою комунікаційного
середовища для підвищення кваліфікації фахівців шляхом обміну інформацією та набуттям
навичок через спілкування з представниками різних країн і професійних сфер (у тому числі і
в режимі «реального часу»).
Беручи до уваги теоретичні основи вітчизняних філологів, ми розробили методику використання інтернет-проектів для навчання майбутнього економіста (Див.Таблиця 1).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Здійснене дослідження дозволяє
зробити такі висновки: інтернет-проекти - це освітні технології, що дозволяють їх учасникам
вирішувати свої навчальні (освітні) завдання за допомогою організації власної діяльності в
кооперації з партнерами і колегами (в тому числі з різних країн) і використанням ресурсів Інтернет. У діяльності педагогічної спільноти використання інтернет-проектів створює умови
для розвитку професійної майстерності та ефективного підвищення кваліфікації майбутніх
економістів, розширення меж освітніх просторів, набуття досвіду мультикультурної взаємодії і побудови практики народної дипломатії. Подальші дослідження із зазначеної тематики
можуть проводитися в напрямі більш глибокого вивчення видів і форм дослідницької діяльності студентів, у складанні методичних вказівок для студентів і методичних рекомендацій
для викладачів з ефективної організації дослідницької діяльності студентів технічних спеціальностей у межах вивчення курсу іноземної мови.
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Таблиця 1
Етап

Зміст

Спосіб організації

Очікуваний результат

1

Створення педагогом
власної інформаційнокомп’ютерної та мовної
грамотності / ліквідація
наявної безграмотності.

Цільові курси підвищення кваліфікації, навчання в інтернетцентрах.

Освоєння технології роботи інтернет-проектів, практики інтернет-проектування.

2

Розвиток мережі учасників інтернет- проектів у своєму навчальному закладі.

Популяризація ідей
інтернет-проектування; опублікування результатів своєї роботи.

Формування локального співтовариства учасників інтернетпроектів у ВНЗ.

3

Включення в діяльність
Міжнародних інтернетспільнот.

Участь в професійних інтернетдискусіях і форумах.

Практичне підвищення кваліфікації.

4

Визначення «проектного
потенціалу» навчального
матеріалу предмета і власної
діяльності.

З’ясування актуальних проблем і
постановка завдань, які потребують вирішення засобами телекомунікаційних проектів.

Розробка ідеї власного проекту

5

Розробка узгодженого з
партнерами інтернет-проекту
і забезпечення його
ефективної роботи.

Складання узгодженої програми і
плану роботи проекту, створення і
підтримання технічних ресурсів,
підведення остаточних підсумків.

Забезпечення ефективної координації роботи проекту, включення нових учасників, розвиток проектної діяльності в ВНЗ.
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КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗГІДНО З СEFR
ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРІЄНТИР ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація. У статті висвітлюються ключові комунікативні компетенції, які покладено в основу
«Спільних європейських референційних рамок» (Common European Framework Reference, або CEFR) і
окреслюються загальноєвропейські стандарти визначення рівня іншомовних, соціолінгвістичних і
прагматичних знань, навичок і умінь. На основі аналізу нормативних і методичних розробок Департаменту мовної політики Ради Європи визначено можливі інноваційні напрямки удосконалення навчальних програм і планів з іноземної мови з погляду європейського бачення міжкультурної комунікації, зокрема розвиток загальних особистісних компетенцій студентів, передача знань про ціннісні
орієнтації, міжкласові, трудові та гендерні взаємини у цільовій культурі, формування навичок невербальної комунікації, навчання умінню критично позиціонуватися в чужому соціокультурному середовищі тощо.
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Ключові слова: спільні європейські референційні рамки, CEFR, європеїзація освіти, викладання
іноземних мов, навчальна програма, навчальний план, міжкультурна комунікація, комунікативна
компетенція, ідентичність, соціолінгвістика, прагматика, цінності, невербальна комунікація.
Abstract. The article deals with the key communicative competences outlined in the Common European
Framework Reference (CEFR). It describes the common European standards to assess the level of linguistic,
sociolinguistic and pragmatic competences broken-up in knowledge, skills and know-how. Having analysed
some standard-setting and methodical sources elaborated by the Language Policy Department of the European Council, the author highlights potential innovation fields for developing syllabuses and curricula in
foreign language teaching with regard to intercultural communication, including overall individual competences, knowledge transition on values, class stratification, labour and gender relations in the target culture,
developing non-verbal communication skills and know-how transfer on critical positioning of an individual
in another social culture.
Key words: Common European Framework Reference, CEFR, Europeanisation of education, foreign
language teaching, syllabus, curriculum, cross-cultural communication, communicative competence, identity, sociolinguistics, pragmatics, values, nonverbal communication.

Рішуче визначивши свою геополітичну орієнтацію на користь Європи, Україна має якнайшвидше інтегруватися у спільний європейський освітній простір. Вивчення і впровадження у практику викладання іноземних мов принципів, викладених в офіційних документах Європейського Союзу, і передусім у «Спільних європейських референційних рамках»
(Common European Framework Reference, або CEFR), належить до найактуальніших проблем
освіти України й однаково стосується як її стратегічних керівних органів, так і кожного
окремого викладача. Мета цієї статті полягає в окресленні спільноєвропейських принципів
визначення рівня іншомовної компетенції та оволодіння культурним та соціальним контекстом відповідної мовної спільноти, застосування яких у навчальному процесі сприятиме світовому визнанню кваліфікацій і європейській мобільності українських студентів. Для цього
було проаналізовано низку нормативних і науково-методичних першоджерел [1; 2; 3], колективним автором яких є Департамент мовної політики Ради Європи, а саме: Ж.-К. Бекко, М.
Байрам, А. Гульєр, М. Каваллі, Д. Косте, М. Е. Куенат, Б. Норт, Й. Пантьєр, Й. Л. М. Трім ,
Г. Шнайдер та ін.
CEFR закладає загальноєвропейський фундамент для розроблення навчальних програм,
підручників, посібників та інших навчальних творів з викладання іноземних мов у Європі.
Покажчик детально описує всі необхідні мовні знання і мовленнєві навички, необхідні не
тільки для спілкування, але й для ефективної безконфліктної діяльності у відповідному соціальному і культурному контексті. Він відрізняється холістичним підходом до людини як соціального єства й унікальної особистості. Кожна особа розглядається як соціальний агент,
який вибудовує стосунки з різноманітними соціальними групами одночасно, що й визначає
його ідентичність. У рамках міжкультурного підходу основною метою мовної освіти є
сприяння інтегральному розвитку особистості студента й осмисленню ним своєї ідентичності
шляхом збагачення досвіду своєї «інакшості» щодо інших мов і культур [1, c. 1]. Таким чином, має оберігатися різноманітність багатої європейської мовної спадщини, яка має бути
перетворена шляхом мовного навчання із міжкультурного комунікативного бар’єру на джерело взаємного збагачення різних культур і їхнього кращого порозуміння, співпраці і взаємопроникнення в перебігу мобільності [3, c. 2]. Оскільки міжкультурний європейський підхід на рівні з мовними знаннями й навичками вимагає комплексного оволодіння соціальнокультурним контекстом мовної спільноти, то й компетенції у CEFR поділяються на дві категорії: індивідуальні (загальні компетенції, властиві будь-якому виду діяльності, включно з
мовленнєвою) та комунікативні мовні компетенції. Компетенції охоплюють «…знання,
уміння, ставлення, сформовані мовцями під час спілкування іноземною мовою, які дозволяють їм вирішувати комунікативні задачі поза межами власних мовних і культурних кордонів
(тобто виконувати комунікативні завдання і здійснювати комунікативну діяльність у різних
контекстах суспільного життя з притаманними їм умовами й обмеженнями» [3, c. 5].
До загальних компетенцій щодо міжкультурної комунікації належать, зокрема, когнітивні, афективні й поведінкові компетенції. Вони охоплюють знання (наприклад, про інші
культурі групи, їхню культуру і звичаї, способи взаємодії), ставлення (цікавість, відкритість,
емпатія, толерантність тощо), уміння інтерпретації і співвіднесення (наприклад, інтерпретація явища іншої культури і співвіднесення з подібним явищем власної культури), пізнавальні
уміння (зокрема уміння знаходити й засвоювати знання щодо іншої культури), а також кри177

тичне сприйняття культури (тобто здатність виокремлювати і критично оцінювати практики
і продукти власної і чужої культури) [2, c. 6-7].
Завдяки здобуткам вітчизняної лінгвокультурології традиційна система викладання іноземних мов добре справляється із завданням поширення загальних і соціолінгвістичних
знань про світ і цільову мовну спільноту, її історію, свята і традиції, національних героїв, загальносуспільну і відповідну професійну сферу. Проте часто поза рамками навчальних програм і планів залишаються такі необхідні згідно з СEFR елементи соціокультурних знань, як
класові, регіональні й етнічні відмінності життєвих стандартів; система соціальної допомоги;
міжособистісні стосунки, зокрема класова структура суспільства та відносини між класами,
гендерні відносини, відносини і процеси в трудових колективах, стосунки між релігійними
та політичними угрупованнями. На значно більшу увагу заслуговують такі ключові – і при
цьому часто імпліцитні, невербалізовані, «підводні» – елементи айсбергу комунікації, як цінності, переконання, ставлення щодо соціальних класів, професійних груп, багатства, безпеки,
релігії, національної ідентичності і гумору. Цілиною залишаються такі важливі й чутливі
щодо міжкультурних розбіжностей фактори, як невербальна комунікація (постава, міміка й
жести, голосові модуляції, кольорова й числова символіка), соціальні конвенції щодо поведінкових і розмовних табу, ритуалів (прийом гостей, подарунки, весілля, поховання, релігійні
ритуали) і поведінки у громадських місцях [3, c. 111-112]. Спільноєвропейська методика закликає укладачів навчальних програм зробити розвиток особистості експліцитною метою
навчання і, виходячи з учнівської аудиторії, визначитися з конкретними кроками щодо усвідомлення і розвитку особистісних якостей, які відповідна мовна спільнота очікує від своїх
членів, і де відносно цього пролягають сильні і слабкі характеристики студентів у таких дихотоміях, як комунікабельність/замкнутість, підприємливість/покірність, оптимізм/песимізм,
інтроверсія/екстраверсія,
активність/пасивність,
ригідність/гнучкість,
сором’язливість/упевненість, спонтанність/самоконтроль, висока/низька самооцінка тощо.
Крім того, особлива увага приділяється розвитку уміння самостійно відшукувати нову інформацію і навчатися впродовж життя.
Щодо другої категорії компетенцій – власне мовних комунікативних компетенцій – то
вони також підрозділяються на три компоненти, кожний з яких включає соціально марковані
знання, навички й уміння: мовні, соціолінгвістичні і прагматичні. Повний перелік ключових
комунікативних лінгвістичних компетенцій згідно з CEFR охоплює [3, c. 117-139]:
1. Мовні компетенції
1.1 лексична компетенція;
1.2 граматична компетенція;
1.3 семантична компетенція;
1.4 фонологічна компетенція;
1.5 орфографічна компетенція;
1.6 орфоепічна компетенція.
2. Соціолінгвістичні компетенції
2.1 маркери соціальних відносин
2.3 вирази народної мудрості
2.4 реєстрація соціальних відмінностей
2.5 національні варіанти мови і діалекти
3. Прагматичні компетенції
3.1 дискурсивна компетенція
3.2 функціональна компетенція
3.2 схеми взаємодії
Охоплення навчальними програмами всієї палітри компетенцій, особливо досить інновативних для широкого загалу викладачів соціолінгвістичних і прагматичних компетенцій, дозволить сформувати у студентів критичне осмислення власної і сторонньої культурної ідентичності, озброїть їх здатністю критично оцінювати й вибірково застосовувати експліцитні
критерії, точки зору, практики і продукти раніше незнайомої соціальної групи, зберігаючи
при цьому соціально-культурний суверенітет власної особистості.
Отже, застосування у процесі викладання іноземної мови всього комплексу загальних і
лінгвістичних параметрів CEFR сприятиме інтегральному розвитку особистості студента з
точки зору не тільки збагачення його знань про світ і сферу професійного застосування, але й
з точки зору успішної взаємодії з представниками іншомовної спільноти, повноцінного і комфортного життя в інакшому соціально-культурному середовищі, суверенного особистісного
позиціонування в соціумі за збереження власної ідентичності. Широке застосування крите178

ріїв CEFR у навчальному процесі української вищої школи підвищить рівень викладання
іноземних мов, наблизить його до нових реалій міжкультурної комунікації і значно полегшить інтеграцію молодого покоління українських фахівців до спільного європейського простору.
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Анотація. У статті надано аналіз поглядів щодо поняття «психологічна готовність» та охарактерізовано рівні вивчення психологічної готовності до діяльності. Особливу увагу автор приділяє
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Комунікативний характер фахової діяльності випускників ВНЗ вимагає від них високого
рівня володіння іноземною мовою, особливо іншомовним спілкуванням. Нині багато уваги
приділяється вивченню іноземних мов студентами: збільшено години для викладання дисципліни, зміст іншомовної підготовки спрямовано на європейські стандарти і т. ін. Проте проблеми розвитку в майбутніх фахівців психологічної готовності до такого спілкування не
знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. У контексті цього постає актуальне завдання, яке полягає в необхідності розгляду проблемних питань розвитку психологічної готовності до іншомовного спілкування майбутніх фахівців.
Аналіз наукових досліджень з проблеми готовності особистості до діяльності показує, що
нині серед науковців немає єдиної думки в розумінні її психологічної сутності та особливостей. Існує декілька напрямів та підходів щодо розгляду та тлумачення цього поняття.
Вивчення психологічної готовності до діяльності психологами проводиться на двох рівнях: функціональному та особистісному. У першому випадку особливості готовності до
будь-якої діяльності розкриваються з урахуванням стану різних психічних функцій особистості: мотиваційних, інтелектуальних, вольових, емоційно-чуттєвих та ін. У контексті розгляду психологічної готовності до діяльності на особистісному рівні концептуальними заса179

дами виступають уявлення про структуру особистості в цілому. У цьому випадку готовність
являє собою рівень сформованості структурних компонентів особистості в контексті майбутньої діяльності.
При функціональному представленні психологічної готовності науковці досліджують
становлення окремих психічних функцій індивіда, що, на їх думку, є найбільш репрезентативним для досягнення високих результатів в тому чи іншому виді діяльності.
Варто зазначити, що психологічна готовність на особистісному рівні вивчається дослідниками з метою пошуку резервів розвитку психічних процесів, станів, властивостей і якостей особистості та підготовки її до виконання основних функцій у тому чи іншому виді діяльності.
Крім того, проведений нами аналіз наукових праць засвідчує, що більшість досліджень
з проблем психологічної готовності особистості до діяльності представляють її саме на
функціональному рівні. Це пояснюється деякими організаційно-методичними проблемами та складністю процедури досліджень психологічної готовності з позицій структури
особистості.
Разом з тим, у контексті особистісного підходу до структури психологічної готовності сьогодні виокремлено також низку самостійних напрямів. Так, одні науковці розуміють готовність як
функцію конкретної ситуації, як психічний стан особистості в даний момент часу, тобто розглядають її як ситуаційну, мобілізаційну, передстартову готовність [1; 6]. Інші дослідники представляють даний феномен як стійку (незалежну від конкретної ситуації) характеристику особистості, підготовленість до діяльності, тобто як тривалу, стійку готовність [3; 7].
Так, М. Д. Левітов розглядає психологічну готовність як певний ситуаційний, тимчасовий,
“передстартовий” стан особистості і наголошує, що психічні стани людини значною мірою обумовлюють рівень готовності особистості до виконання певної діяльності [6, с. 22].
Ю. В. Сосновікова також говорить про психічні стани особистості як про певне “співвідношення
і взаємодію психічних компонентів особистості в даний період часу” [11, с. 7].
Більшість дослідників психологічної готовності до діяльності представляють останню без
чітких орієнтирів на певну структуру особистості, прийняту у психологічній науці. При такому безсистемному підході втрачається логічність висновків, а компоненти психологічної
готовності до діяльності розглядаються відірвано один від одного. Психологічна готовність у
такому випадку представляється як механічна сума окремих складників. На це справедливо
вказує Є. Г. Козлов [5, с. 9].
Крім того, простежуються певні розбіжності, які існують і в уявленнях учених щодо конкретних компонентів, які включаються в структуру психологічної готовності особистості до
діяльності. Здебільшого це знову ж робиться без чітких уявлень про структуру особистості.
При цьому дослідження виконуються в декількох напрямках: психологічному, психологопедагогічному і педагогічному.
Так, обґрунтовуючи психологічну готовність до діяльності, М. І. Дяченко та Л. А. Кандибович виокремлюють у ній мотиваційний, пізнавальний, емоційний та вольовий компоненти
[3]. Проте вони роблять це переважно на теоретичному, гіпотетичному рівні, без глибокого
експериментального обґрунтування та перевірки зробленого ними припущення.
На особистісному рівні готовність до професійної діяльності розглядає Л. Пуні [9]. На його думку, проблема готовності є психолого-педагогічною (психологічною за предметом та
педагогічною за засобами розвитку). Розглядаючи структуру готовності, автор виділяє симптомокомплекс ознак: вольові якості, необхідна спрямованість інтелектуальних процесів, спеціальна спостережливість, творча уява, оптимальний рівень емоцій, гнучка увага, здатність
до саморегуляції. Підхід автора до даної проблеми дозволяє досліджувати готовність як прояв індивідуально-особистісних якостей особистості й обумовлений характером її майбутньої
фахової діяльності.
Ю. Л. Самарін стверджує, що готовність як психологічний стан особистості – це внутрішня налаштованість на певну поведінку при вирішенні завдань, що стоять перед людиною,
установка на активну і доцільну дію. Мета формування готовності полягає у полегшенні
процесуадаптації, у досягненні успіху, для чого необхідно оволодіти операційним, моральним, психічним, організаторським аспектами обраної професії [10].
На думку О. В. Тимченко, для досягнення людиною готовності необхідними є адекватне
відображення спеціальності, професійна майстерність, уміння мобілізувати необхідні фізичні
і психічні ресурси для реалізації діяльності. Якщо це так, то стан готовності можна сформувати і розвинути [12].
Розглядаючи психологічну готовність на функціональному рівні, М. Д. Левітов виділяє три
чинники індивідуальної готовності до професійної діяльності: два психологічних (ставлення лю180

дини до даної праці, її трудова спрямованість у цій галузі і здатність до професії) і педагогічний
(оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для даної професії) [7].
Готовність може розглядатися не лише як робоча мобілізація професійної та психологічної можливостей, але і як вищий професіоналізм, заснований на різноманітних, відібраних
соціальним досвідом і професією резервах, компенсаціях і заміщеннях, породжений самовдосконаленням природних даних, особистого досвіду і практики, педагогічною школою і
класною професійною орієнтацією.
З позицій особистісно-діяльнісного підходу проблему професійної готовності досліджували А. Деркач та А. Ісаєв. Вони визначають готовність як цілісний прояв усіх аспектів особистості, виділяючи пізнавальні, емоційні, мотиваційні компоненти [2].
Дослідження проблем психологічної готовності були узагальнені у працях М. І. Дяченка і
Л. А. Кандибовича, які розглядали широке коло проблем, які пов’язані з формуванням довгострокової і ситуативної готовності. Вони визначають готовність як “цілеспрямоване вираження особистості” і стверджують, що вона формується у процесі всебічної підготовки і є
результатом всебічного розвитку особистості з урахуванням вимог, що висуваються особливостями діяльності, професії” [3]. Автори вважають довгострокову готовність “стійкою особистісною характеристикою, істотною передумовою успішної діяльності”, що включає такі елементи: позитивне ставлення до діяльності, професії; адекватні вимогам діяльності, професії риси
характеру, здібності, темперамент, мотивацію; необхідні знання, уміння, навички; стійкі, професійно важливі особливості сприйняття, уваги, емоційних і вольових процесів [3].
Відомий дослідник структури особистості та шляхів її розвитку К. К. Платонов виділяє
три значення готовності до діяльності:
широке значення – готовність до будь-якої праці як результат трудового виховання, що
виявляється в бажанні трудитися, усвідомлення необхідності участі у спільній трудовій діяльності;
більш конкретне – готовність до певної праці, що стала професією – результат професійного навчання, виховання і соціальної зрілості особистості;
найбільш конкретне – готовність до праці, що безпосередньо передбачається у відомих чи
можливих умовах, як результат психологічної підготовки і психологічної мобілізації [8].
Готовність у конкретному виді діяльності розуміється як інтенсивна перебудова даного
рівня професіоналізму в напрямку його вдосконалення. Готовність у подібних уявленнях –
це характеристика психологічних можливостей людини, що розвиваються, характеристика
певного етапу її психічного розвитку, його різноманітності, широти, масштабу і діапазону.
Незалежно від виду діяльності готовність формується на всіх етапах професійного становлення. Розвиваючись, вона стає умовою і засобом організації резерву активності особистості,
її властивістю, створеною професійною діяльністю чи підготовкою до неї.
Дослідження безпосередньо проблеми розвитку психологічної готовності до іншомовного
спілкування виявили, що немає єдиного підходу в уявленнях щодо її структури та компонентів. Часто це поняття науковці ототожнюють з іншими, близькими за змістом, наприклад, із
здібностями, компетентністю, іншими властивостями особистості.
У психологічній і лінгвістичній науці з готовністю до спілкування розглядаються поняття
«мовні здібності» чи «здібності до мов», «іншомовні здібності». Лінгвістичне розуміння мовних здібностей можна знайти у такому визначенні: «Мовна здібність – це сукупність психологічних і фізіологічних умов, що забезпечують засвоєння, виробництво, відтворення й адекватне сприйняття мовних знаків членами мовного колективу» [4, с. 54]. У психологічній і
лінгвістичній літературі існує різне тлумачення поняття «мовна здібність» [6; 13]. Залежно
від виразності тих чи інших індивідуально-психологічних і психофізіологічних якостей у
конкретної особистості й умов оволодіння мовою може спостерігатися вибірковість до однієї
з форм активності (комунікативної, когнітивної, мовної чи мовленнєвої). Вона може бути детермінована зовнішніми чи внутрішніми чинниками. До зовнішніх чинників відносять методи викладання та соціально-психологічне середовище, в якому відбувається оволодіння іноземною мовою. Внутрішній чинник – це сукупність задатків, здібностей, резервних
потенційних можливостей особистості, які визначають домінування тієї чи іншої форми активності.
Як компонент готовності до спілкування деякі вчені визначають комунікативні здібності.
Це індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують ефективну взаємодію й адекватне взаєморозуміння між людьми у процесі спілкування чи виконання спільної діяльності. Вони дозволяють успішно вступати у контакт з іншими людьми, здійснювати
комунікативну, організаторську, педагогічну й інші види діяльності; вони визначають якісні
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та кількісні характеристики обміну інформацією, сприйняття і розуміння іншої людини, вироблення стратегії взаємодії.
До структури комунікативних здібностей входять такі компоненти: соціальна перцепція
(сприйняття, розуміння й оцінка інших людей, самих себе, груп та ін); гностичні вміння, рефлексія, пов’язана з усвідомленням, систематизацією і переносом інформації; вольові якості;
пізнавальні вміння, пов’язані з особливостями уваги, мислення і пам’яті; інтеракційні вміння
(вміння “подавати себе”, уміння орієнтуватися на співрозмовника); сприйняття й адекватне
розуміння різного роду знакових систем: вербальної і невербальної, пара- та екстралінгвістичної
(інтонації, паузи), оптико-кінетичної (жести, міміка, пантоміміка); уміння розуміти контекст і
підтекст; уміння передавати знакові системи з метою рішення певних комунікативних завдань.
Стійкість у комунікативних здібностях, вибірковість форм реагування, темпоральні характеристики забезпечуються переважно за рахунок природних чинників: темпераменту та властивостей
нервової системи, співвідношення І-ї і II-ї сигнальних систем та ін. [12, с. 37 – 38].
Існують й інші бачення структури та показників, які характеризують психологічну готовність особистості до іншомовного спілкування.
Так, наприклад, у психолого-педагогічній літературі активно використовуються поняття
“комунікативна компетентність” та “іншомовна комунікативна компетентність”. Комунікативна компетентність трактується як мета й водночас результат навчання іноземній мові,
сформована здатність особи виступати як суб’єкт комунікативної діяльності. Це здатність
людини адекватно організувати свою мовленнєву діяльність у її продуктивних і рецептивних
видах відповідними для кожної конкретної ситуації мовними засобами та способами [12,
с. 37 – 38].
На жаль, наукові праці з проблем психологічної готовності до діяльності свідчать про неоднозначність та складність розуміння цього поняття та його компонентів. Ці дослідження не
дають комплексного вирішення визначеної проблеми, що робить необхідним подальше її дослідження, зокрема щодо розроблення моделі розвитку психологічної готовності до іншомовного спілкування майбутніх фахівців.
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні та прикладні питання вивчення ділової англійського
мови студентами економічного університету з урахуванням вимог щодо реформування вищої освіти
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і
практичними завданнями. Трансформаційні зрушення сучасності, що відбуваються у світі
на початку ХХІ ст., визначають необхідність змін багатьох сфер українського суспільства,
рушійною силою яких є людина та її якісний освітній рівень. Освіта в суспільстві виконує
дві основні функції – це соціалізація та передача культурного капіталу. Тренди освіти в сучасному світі складні й суперечливі. З одного боку, освіта стала однією з важливих сфер
людської діяльності. За своїми масштабами ця сфера життя людства – одна з найбільш розгалужених у світовому господарстві. Важко знайти іншу таку сферу життя сучасного суспільства, увага до якої так стрімко зростала б. З іншого боку, розширення сфери освіти і зміна
її статусу супроводжуються загостреннями проблем в ній, що свідчить про кризу освіти. В
останні десятиліття в процесі пошуків шляхів подолання кризи в освіті відбуваються радикальні зміни в цій сфері, спрямовані на формування нової освітньої системи.
Процес входження України в Європейський простір вищої освіти передбачає введення
європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог Болонського процесу. Визначальними критеріями вищої освіти в його рамках є: якість підготовки фахівців відповідно до критеріїв і стандартів вищої освіти; якість та достатні обсяги самостійної роботи студентів; зміцнення довіри між суб’єктами освіти на європейському й
національному рівнях; відповідність європейському рівню праці; мобільність студентів та
професорсько-викладацького складу на території Європи; сумісність кваліфікацій на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності європейської системи освіти [4]. Ці вимоги і визначають сучасну програму розвитку вищої освіти
України, в якій важливе місце займає вивчення іноземних мов. У сучасному світі особливу
важливість має навчання ділової англійської мови, яка сприяє встановленню необхідних господарських контактів із представниками зарубіжного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти вивчення ділової англійської
мови та формування професійних компетенцій знаходять своє відображення у дослідженнях
вітчизняних та зарубіжних вчених, як-от: Л. А. Вітвіцької , І. А. Зимньої , В.І. Лугового,
Л. Люльки, Ж. В. Таланової, О. М. Слюсаренко, Лайл М. та Спенсера-молодшого, Л.Р. Пелех, О. Шаламової та ін.
Мета статті полягає у розгляді дієвих теоретичних та практичних аспектів методики вивчення ділової англійської мови задля розвитку професійної комунікативної компетентності
майбутніх фахівців у сфері бізнесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Студенти, які володіють діловою англійською мовою на високому рівні, здатні в майбутньому побудувати успішну кар’єру або ефективно здійснювати співробітництво з іноземними фірмами. Постійні ділові контакти з іноземними партнерами вимагають уміння скласти стилістично, граматично і лексично коректний
діловий лист, адекватно зрозуміти зміст документів і експортно-імпортних контрактів анг183

лійською мовою, а також володіти навичками ведення ділових переговорів, здатності виступати в ролі перекладача, що здійснює двосторонній переклад бесіди договірних сторін. У період глобалізації та бурхливого розвитку комерційних зв’язків з представниками торгових
фірм і ділових кіл зарубіжних країн посилюється необхідність вивчати ділову англійську мову як мову міжнародного бізнес-спілкування з орієнтацією на її практичне використання. У
сучасному світі іноземна мова становить особливу цінність як складник духовної культури
людства. Вона не тільки забезпечує спілкування, а й тісно пов’язана з усіма сферами діяльності суспільства – економікою, політикою, мистецтвом, освітою, відображаючи менталітет і
культуру країни.
Сьогодні цивілізованому світу стало абсолютно зрозуміло, що подальше економічне зростання визначається продукуванням знань і носіїв цих знань - фахівців певних сфер діяльності. Інституційними центрами такого виробництва є університети. Американський соціолог,
теоретик постіндустріального суспільства Д.Белл вважав, що університет стає головним соціальним інститутом сучасного суспільства. Як елітна група вищих навчальних закладів, університети останнім часом виконують велику кількість різноманітних функцій: у галузі фундаментальних наукових досліджень; як інститут забезпечення потреб суспільства у
висококваліфікованих кадрах; у розвитку загальної освіти [2, с.334–335]. У дослідженнях,
присвячених проблемам розвитку сучасної університетської освіти, відмічається, що університет буде давати користь суспільству лише в тому випадку, якщо своєчасно осмислюватиме
зміст навчання як такого, що трансформує освітній простір. Для успішного реформування
університету необхідні чотири умови. По-перше, нова практика навчання, що дозволяє студентам працювати в нечисленних групах, реалізувати власні інтереси; по-друге, академічна
ідентичність: університет повинен не просто давати знання і навички, а й включати молодих
людей в академічне співтовариство; по-третє, поділ відповідальностей: професорськовикладацький склад повинен бути залучений у процес прийняття адміністративних рішень,
щоб бачити в університеті не просто місце роботи, а й спільну справу, що залежить від його
дій; і, нарешті, міжінституційні відносини: потрібно по можливості усунути бар’єри, що перешкоджають навчальній мобільності студентів. Отже, бажано створити таку систему університетської освіти, яка б гарантувала кожному індивіду повноцінну особистісну самореалізацію[5].
Узагальнення досвіду розвитку компетентного підходу в університетській освіті дозволяє
виділити декілька моделей взаємодії суб’єктів освітнього процесу університету, основою
яких є професійно-орієнтоване спілкування, розвиток комунікативних компетенцій, оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками [1, с.181]. Серед них, на нашу думку,
дієвим засобом у розвитку професійної комунікативної компетентності при вивченні ділової
англійської мови виступає модель групового методу навчання. Під час вивчення іноземної
мови соціальна взаємодія студентів виражається в тому, що вони працюють разом над одним
спільним завданням, у них розподілені ролі, кожен з них робить у загальну роботу свій внесок, студенти націлені на загальний позитивний результат і від роботи кожного залежить позитивне оцінювання роботи всієї групи. На заняттях з використанням групової і парної роботи відбувається відпрацювання конкретних умінь і навичок у режимі діалогу. Спільне
обговорення дозволяє викладачу бачити кожного студента у процесі практичної діяльності,
що сприяє виникненню стійких зв’язків між усіма присутніми, стимулюючи процеси глибокого осмислення пізнавальної діяльності. Серед прикладів завдань для роботи в малих групах для студентів, які навчаються на факультеті маркетингу, може бути завдання для створення рекламного ролика. Студентам пропонують створити власну телевізійну рекламу та
слоган для неї, в якій рекламується товар чи послуга, що має значення для національної економіки або світу. Подаючи свої ідеї, групи можуть або описувати загальну концепцію реклами, а потім схематизувати, або розіграти рекламний ролик. Ділове спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення та розвитку професійних і ділових контактів між
людьми, який здійснюється за допомогою знакових засобів взаємодії суб’єктів і породжується потребами в спільній діяльності. Воно містить у собі обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини, вплив на неї з метою зміни її
стану чи поведінки. Використання в процесі викладання іноземної мови на практичних заняттях парних, групових і колективних форм організації навчальної діяльності дає можливість студентам удосконалювати лінгвістичні, соціальні, дискурсивні, міжкультурні уміння
та навики в професійному вивченні англійської мови, і найголовніше, за допомогою англійської мови оволодіти професійними компетенціями, які допоможуть їм отримати перевагу
на ринку праці.
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Висновок. Отже, вивчення ділової англійської мови, що сприяє формування комунікативної професійної компетенції, можливе за умови моделювання у навчальному процесі типових ситуацій реального спілкування, які виникають у різних сферах життя і стосуються різних тем. Тобто предметно-змістовна форма іншомовного мовлення студентів під час
навчання зумовлюється темою, ситуацією і сферою спілкування, компонентом змісту навчання.
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ПРО МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК У ПІДГОТОВЦІ
СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ
Анотація. У статті висвітлено особливості підготовки студентів-економістів до міжкультурної комунікації засобами морально-етичних цінностей німецькомовного суспільства. Розглянуто
окремі позиції щодо оцінювання економічної діяльності в процесі розвитку економіки країни. Відповідно до тем, визначених програмою з іноземної мови, запропоновано перелік завдань, спрямованих на
підготовку до міжкультурної комунікації з носіями мови.
Ключові слова: морально-ціннісна складова, міжкультурна комунікація, іноземна мова, студенти-економісти, економічна діяльність.
Abstract. The article deals with the peculiarities of economics students teaching for intercultural
communication by the means of moral and ethical values of the German speaking society. Some ideas on the
evaluation of the economic activity in the development of the country’s economy are represented. According
to the topics of the foreign language curriculum the list of the tasks aimed at the training for the intercultural
communication with the native speakers are suggested for the practical use.
Key words: moral and valuable component, intercultural communication, foreign language, economics
students, economic activity.

Постановка проблеми. Вихід України на європейські терени розширює її співпрацю з
німецькомовними країнами, що висуває жорсткі вимоги до рівня іншомовної підготовки фахівців і в першу чергу економічної сфери, яка є найактивнішою у сучасному світі. Водночас
чітко сформована діюча система морально-етичних засад суспільства Німеччини різко виріз185

няється на тлі численних економічних проблем України. Саме тому морально-ціннісний
складник в опануванні німецької мови студентами-економістами має виключні важелі у міжкультурному спілкуванні з носіями мови.
Аналіз останніх джерел. Проблема морально-ціннісних засад економічної діяльності посідає одне з основних місць у житті суспільства Німеччини, що пояснює велику кількість доробків німецьких учених, серед яких У. Хеммель (Ulrich Hemel), В. Корф (Wilhelm Korf),
Х. Вайтенберг (Hansjörg Weitbrecht) та інші. Особливості морально-етичної підготовки в системі освіти розробляють Г. Швайцер (Gerd Schweizer), У. Мюллер (Ulrich Müller) і Т. Адам
(Thomas Adam). Питання міжкультурної компетенції у сучасній економічній освіті порушують М. Міллінг (Marc Milling), Ш. Ратьє (Stefanie Rathje) та Ю. Болден (Jürgen Bolden).
Серед українських дослідників та науковців ґрунтовну розробку теоретичних та практичних аспектів міжкультурної комунікації в іншомовній освіті майбутніх економістів здійснили Т. Колбіна, С. Амеліна, О. Артюхова, Ю. Семенчук та інші. Міжкультурна компетенція
студентів-економістів знайшла своє втілення у працях О. Зеліковської, О. Березовської,
О. Нікітенко, Г. Чередніченко, Л. Короткої, О. Коваленко, Л. Халезової.
Виняткова увага вітчизняних науковців до англомовної підготовки студентів-економістів
майже усуває з поля зору питання опанування німецької як першої мови. Ліпшим є стан речей для вивчення німецької як другої іноземної мови на факультетах міжнародної економіки.
Це пояснює відведення на другий план досліджень особливостей навчання німецької мови в
цілому та її складників зокрема і на інших спеціальностях економічних університетів.
Саме тому метою статті євисвітлення особливостей морально-ціннісної складової у підготовці студентів-економістів до міжкультурного спілкування німецькою мовою.
Виклад основного матеріалу дослідження. Навчання мов за міжкультурним підходом
визначається в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (ЗРМО) Ради Європи
ключовим на сучасному етапі. Він покликаний забезпечити розвиток цілісної особистості,
сприяння її самоусвідомленню через обізнаність про власну культуру та збагачення досвіду,
розуміння відмінностей між іншими мовами та культурами [1, c. 1, 6]. Міжкультурний підхід
передбачає виховання в індивідуума толерантності, сприяння порозумінню, налагодження
співпраці та забезпечення мобільності не тільки на теренах Європи, а й світу. Багатомовний і
багатокультурний контекст життя і професійної діяльності в європейській спільноті обумовлює його виняткову вагомість в опануванні іноземних мов і німецької зокрема.
Міжкультурне усвідомлення ґрунтується передусім на «знаннях» та розумінні зв’язків
(подібних і відмінних рис) між «світом походження» і «світом спільноти, мову якої вивчаєш». Термін «міжкультурна свідомість» охоплює розуміння ширшого діапазону культур від
наявного в тих, хто опановує мову. Це допомагає порівняти мови і культури в певному контексті, усвідомити, що являє собою одна спільнота порівняно з іншою. Згідно з ЗРМО навчання мов за міжкультурним підходом передбачає трансляцію таких міжкультурних вмінь
та навичок:
– порівнювати рідну й іноземну культури;
– сприймати прояви інших культур і здатність визначити й використовувати різні стратегії для спілкування з їх представниками;
– виконувати роль посередника, тобто вміти пояснити особливості представникам рідної
та іноземної культур;
– розв’язувати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації;
– запобігати проявам стереотипів у стосунках [1, с. 5, 103, 105].
У професійній економічній діяльності перераховані знання, свідомість, уміння і навички
спираються безпосередньо на обізнаність щодо особливостей розуміння культури сфери діяльності, її історичних витоків та засад сучасності.
Варто нагадати, що німецька соціально-філософська традиція остаточно сформувалася в
період Реформації. У Німеччині довго не існувало автономної від держави політичної економії як науки про господарче життя суспільства. Її роль виконувала специфічна прусська дисципліна про внутрішню політику, яка встановлювала принципи домінантного адміністративного управління економікою, що здійснюється Державою – Polizeiwissenschaft.
У сучасній німецькомовній соціальній думці розуміння господарства та індивіда господарювання конституюється на ґрунті концепцій «соціального ринкового господарства», які
пропонували модель убудованості ринку в соціальну та політичну структуру. Рішення щодо
втілення в життя концепту «соціального ринкового господарства» виникло під впливом повоєнних соціальних та політичних обставин, що склалися у країні у XX ст. Виходячи з цього,
були встановлені жорсткі межі у сфері соціальної політики, освіти, соціальної відповідально186

сті задля усунення негативних впливів ринкової економіки з метою гармонійного поєднання
правового, економічного та соціально-культурних порядків.
Головними категоріями німецькомовної соціально-філософської думки на сучасному етапі залишаються «солідарність», «субсидіарність», «відповідальність», «легітимність», «узгодження», «порядок», «свобода», де остання розумілася як «свобода в умовах закону», а не інструмент зростання ефективності ринку [2].
Зазначимо, що з набуттям популярності підприємницької діяльності у морально-етичній
проблематиці економіки Німеччини чітко розмежовується площина підприємницької етики
(Unternehmensethik) та економічної етики (Wirtschaftsethik). Під підприємницькою етикою
розуміють сферу етичних досліджень моральної легітимності підприємницької діяльності.
Певною мірою підприємницька етика є етикою бізнесу, оскільки її дослідний інтерес зосереджується на питаннях управління підприємством, а саме на можливості реалізації моральних норм та ідеалів в умовах сучасної економіки на рівні підприємства. Проте у визначеннях
етичних норм відбувається неприйняття англійського «Business Ethics», на користь терміну
«підприємницька етика» – «Unternehmensethik» [2].
Пройшовши тривалий шлях розвитку під впливом суворого контролю з боку уряду та
впливу церкви, суспільство Німеччини функціонує на міцних морально-ціннісних засадах,
що і є запорукою успішної економіки країни. Важелі впливу в цьому питання перейшли на
рівень власне суспільства та освітньої системи, що можна прослідкувати, проаналізувавши
сторінки Інтернету. Так, наприклад, працює сайт DNWE (Das Deutsche Netzwerk
Wirtschaftsethik / Німецька мережа економічної етики, заснована у 1993 р.). Оскільки основним напрямом її діяльності є Економічна етика та Моральна економіка, на її основі відбуваються семінари для студентів-теологів і студентів-економістів. Вона виступає як посередник
між практичною і науковою діяльністю в галузі економіки в німецькомовному просторі [3].
Іншим способом підтримки ціннісних орієнтацій в суспільстві є існування таких організацій як Institut zur Fцrderung ethischer und christlicher Werte in Wirtschaft und Gesellschaft / Інститут підтримки етичних і християнських цінностей в економіці та суспільстві, який висвітлює та популяризує основні засади функціонування німецькомовного суспільства та його
реалії [4].
У суспільстві вважається, що фахівець який отримав пристойну освіту, але не має морального стрижня, може дуже легко потерпіти поразку на життєвому шляху. Враховуючи вагомість морально-ціннісного складника міжкультурної комунікації, в межах тематики програмного матеріалу з німецької мови («Економічні науки», «Товари», «Підприємства»,
«Правові форми підприємства», «Виробництво», «Фактори виробництва», «Ринок», «Маркетинг», «Маркетинг. Інструменти», «Реклама», «Торгівля», «Менеджмент», «Банки», «Гроші», «Біржі») пропонується вивчення розвитку морально-ціннісних засад економічної діяльності в Німеччині та порівняння з Україною у виконанні завдань.
Першим вбачаємо ознайомлення з особливостями економічного словника на етапі введення нових лексичних одиниць, наприклад, відтінки значення слова «потреби» у повсякденному житті не розрізняються. Але як економічний термін ця лексема має відмінності в
значенні, серед яких:
- das Bedürfnis (die Bedürfnisse) – потреба, але її можна прирівняти до слова der Wunsch
– бажання. (lebensnotwendige Bedürfnisse, Urbedürfnisse, Grundbedürfnisse, Existenzbedürfnisse,
absolute
Bedürfnisse,
Kulturbedürfnisse,
Luxusbedürfnisse,
Individualbedürfnisse,
Kollektivbedürfnisse);
- der Bedarf – потреба, конкретизоване бажання;
Якщо до конкретної потреби є і гроші, то людина стаєє купівельноспроможною. Вона вже
може виступити у ролі покупця, але німецькою: der Nachfrager, утворене від die Nachfrage –
попит, дослівно «той, хто має попит».
- das Bedürfnis – це відчуття людиною нестачі чого-небудь, пов’язане з прагненням усунути цю нестачу;
- das Gut – товар (die Güter). Це слово у повсякденному житті перекладається як «благо», «майно» та ін. Але як економічний термін німецькою – це товар. Sachgüter – (речові) товари, Konsumgüter – споживчі товари, Produktionsgüter – виробничі товари, Gebrauchsgüter –
споживчі товари (багаторазового використання), Verbrauchsgüter – споживчі товари (одноразового використання), freieGüter – безкоштовні товари, wirtschaftlicheGüter– економічні
товари.
Наступним є короткі обговорення в групах та малих групах з висловлюванням узагальненої думки щодо висловлювань. Прикладами висловлювань можуть слугувати:
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• Nicht die Politik ist das Schicksal, sondern die Wirtschaft.
WaltherRathenau (1867 – 1922)
• Jede Wirtschaft beruht auf dem Kredit-System, das heißt auf der irrtümlichen Annahme, der
andere werde das geborgte Geld zurückzahlen.
KurtTucholsky (1890 – 1935)
• Steuern sind ein erlaubter Fall von Raub.
ThomasvonAquin (1224 – 1274)
• Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich lohnt zu leben.
AntoinedeSaint-Exupery (1900 – 1944)
• Wenn man einen Sumpf trocken legen will, darf nicht die Frösche beauftragen.
MarkTwain (1835 – 1910)
• Der Aufbau von Feindbildern ist die wirksame Methode zur Manipulation der Massen.
ThomasPfitzer (geb. 1961)
Корисними будуть індивідуальні тлумачення висловлювань. Серед прикладів висловлювань згадаємо:
• Der edle Mensch schämt sich, wenn seine Worte ständig großartiger sind als seine Taten.
Konfuzius (551 – 479 v.Chr.)
• Beim Geld hört die Gemütlichkeit auf.
DavidHansemann (1790 – 1864)
• Geh weg von dem Toren, denn du lernst nichts von ihm.
(Sprüche 14:7)
• Wer auf den Wind achtet, der sät nicht; und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht.
(Prediger 11:4)
• Wer viel verspricht und hält nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen.
(Sprüche 25:4).
Групові завдання з проблем етичної поведінки на прикладі висловлювань, серед яких:
• Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(DeutschesSprichwort)
• An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter.
Konfuzius (um 500 v.Chr.)
• Man muss ernten, wenn die Bäume Früchte tragen.
(Sprichwort)
• Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht.
WernervonSiemens (1816 – 1892).
Вагомості у цьому випадку набувають і життєві ситуації: «Die Welt der Wertpapiere war
für mich alles, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen und Zeitschriften habe ich praktisch wie ein
Staubsauger aufgesogen und es gab kaum ein mir unbekanntes Unternehmen. … Die Unkenntnis
und Unfähigkeit der Behörden und der leichte Zugriff auf das Geld und die sich entwickelnde Gier
hatten einen logischen Effekt: Ich griff in die Kassa. Nicht in die der Firma, sondern viel
verwerflicher, in die der Kunden.»Дітмар Бьомер (Dietmar Böhmer) [3].
У подальшому з набуттям студентами певного рівня актуалізуються завдання, а саме:
- пошук і обговорення інформації з німецькомовних сайтів щодо економічних новин та
подій в Україні та Німеччині, їх тлумачення у спільнотах;
- погляди науковців, практиків та експертів з економіки про події, поведінку, рецепти
успішного бізнесу в Німеччині / Україні тощо;
- перегляд і обговорення епізодів та аналіз особливостей поведінки носіїв мови у різних
бізнесових ситуаціях (відеоматеріали).
Висновки з проведеного дослідження. Отже, морально-ціннісні орієнтири в економічній
діяльності сучасного суспільства Німеччини є вагомим складником підготовки студентівекономістів до міжкультурної комунікації. Ознайомлення та засвоєння загальноприйнятих
норм функціонування суспільства у сфері економіки має широкі можливості реалізації в межах програми з німецької мови та сприятиме успішній діяльності майбутніх економістів у
німецькомовному середовищі.
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ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ГАЛУЗЕВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Анотація. У статті запропоновано основні принципи класифікації запозичених найменувань у
галузевій термінології. На матеріалі української термінології водного господарства проаналізовано
групи термінів, виділені залежно від характеру процесу запозичання, мов-джерел запозичень, поширеності термінів серед інших мов, функційних особливостей іншомовних термінологічних одиниць.
Ключові слова: термін, термінологія, запозичення, класифікація запозичень.
Abstract. The article outlines the basic principles of classification of borrowed terms used in domain
terminology. On the basis of Ukrainian terminology of water management terms are grouped according to
the nature of the borrowing process, the source languages of borrowings, the prevalence of terms in other
languages and the functional features of foreign terminological units.
Keywords: term, terminology, borrowing, borrowing classification.

Інтеграція української науки до світового науково-освітнього простору, потреба гармонізації національної термінології в умовах інтенсивної взаємодії різномовних терміносистем,
той факт, що терміни виступають найвагомішою частиною запозичених найменувань у кожній розвиненій сучасній мові, зокрема й українській, закономірно зумовлюють актуальність
дослідження процесів термінологічного запозичання.
Загалом запозичування термінів – багатоаспектний процес, пов’язаний і з кількісними, і з
якісними змінами в кожній терміносистемі. У численних мовознавчих розвідках термінологічне запозичання оцінюють неоднозначно: як нормальну функцію лінгвістичного життя,
один із шляхів збагачення словникового складу мови на основі наукових, економічних, культурних зв’язків між народами [8, с. 56; 9, с. 60; 11, с. 110], як недолік національних галузевих
терміносистем [10, с. 15], як обов’язкову умову повноцінного функціонування і розвитку термінології [3, с. 119, 185–187; 14, с. 190; 15].
Важливо з’ясувати особливості номінативних процесів у галузі сучасної спеціальної лексики, виявитипричинитермінологічногозапозичання, проаналізувати кількісні параметри використання терміноодиниць, побудованих на ґрунті власних словотвірних засобів і запозичених з іншихмов,окреслити специфіку термінів-запозичень. Останнє тісно пов’язано з
проблемою класифікації спеціальних найменувань, вироблення релевантних принципів поділу термінів на групи, що і є метою нашої статті.
Об’єкт дослідження – українська термінологія водного господарства, аналіз якої становить особливий інтерес, оскільки це сучасна макротерміносистема з давньою історією (перші
писемні фіксації датовано ХІ століттям), яка активно розвивається сьогодні.
Терміни-запозичення становлять близько 5% усього корпусу номінативних одиниць сучасної термінології водного господарства. Така порівняно невелика кількість запозичень закономірна з огляду на давні витоки природно сформованої термінології, тривалий розвиток її
в межах сільськогосподарської, яка зберігає історичні нашарування більшою мірою, ніж інші
галузі словника і для якої загалом нехарактерне залучення елементів інших мов. Проникнення іншомовних лексем в українську термінологію відбувалося з неоднаковою інтенсивністю
в різні періоди її становлення і розвитку, проте їх кількість неухильно зростала і продовжує
активно зростати на сучасному етапі.
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Зростання кількості запозичень як у загальнолітературній мові, так і в термінології спонукає мовознавців до розроблення класифікаційних принципів поділу таких найменувань,
проте до сьогодні єдиних загальновизнаних засад класифікації, як і єдиного розуміння механізму запозичання і природи цього явища не вироблено (див., зокрема, праці В. Акуленка [1],
Л. Блумфілда [2], Ю. Жлуктенка [5], Л. Крисіна [6], Д. Лотте [7], С. Семчинського [12],
Е. Гауґена [13]).
Аналіз термінофонду запозичень у галузі водного господарства дає підстави виокремити
такі принципові засади класифікації запозичених термінів: 1) характер процесу запозичання,
2) мова-джерело запозичення, 3) поширеність серед інших мов, 4) функційні особливості іншомовних терміноодиниць.
За характером процесу запозичання іншомовні терміни, що входять до сучасної української термінології водного господарства, можна розділити на дві групи: а) прямі запозичення;
б) опосередковані запозичення.
До прямих запозичень відносимо ті терміноодиниці, які проникали безпосередньо в терміносистему водного господарства. Ці терміни найчастіше називають спеціальні споруди
(акведук, берма, буна, траверс), дії та процеси (субіригація, тампонаж, евапотранспірація),
прилади і пристрої (п’єзометр, гідрант, норія).
До опосередкованих запозичень належать найменування, які ввійшли до термінології водного господарства з інших галузевих терміносистем української мови (іноді з деяким переосмисленням своїх значень), а також загальнонаукові та загальнотехнічні терміни: акумуляція (берегова), амплітуда (коливання гідрологічних характеристик), деформація (каналів),
базис (ерозії), діафрагма (греблі), дефлектор, коефіцієнт.
Мовами-джерелами і прямих, і опосередкованих запозичень на різних етапах становлення
і розвитку термінології водного господарства виступають
- грецька (гідрографія, лімнологія, барометр, сапропель, гістерезис, бенталь, гідрологія, лізиметр, гіпсометрія, гідроциклон),
- латинська (сублімація, регуляція, норма, фільтр, абразія, пульпа, інтрузія, ерозія, седиментація, модуль),
- французька (б’єф, кавальєр, ферма, каротаж, траверс, тампонаж, кесон, басейн,
траншея, тераса, артезіанські (води)),
- німецька (шлюз, форкамера, фашина, флютбет, марші, тальвег, дюкер, дюна, буна),
- голландська (дамба, берма, кофердам, польдер, рисберма),
- англійська (дрена, спринклер, бенч, кліф, драглайн, моніторинг, екскаватор, ерліфт).
Значно менше запозичень з арабської (сель), іспанської (норія), італійської (помпа), перської (богара), російської (затвор) мов.
Залежно від поширення серед інших мов терміни-запозичення поділяємо на вузьконаціональні та інтернаціональні. Більшість галузевих найменувань іншомовного походження – інтернаціоналізми. Інтернаціоналізмами вважаємо міжнародні терміни, які вживаються не менше ніж у трьох неспоріднених мовах і мають греко-латинську основу [1, с. 16] (у сучасному
мовознавстві немає єдиного трактування цього терміна: є різні думки щодо кількості мов, залучених до процесу інтернаціоналізації, ступеня асиміляції інтернаціоналізмів у національних мовах, джерел їх появи, принципів класифікації та сфери функціонування [1; 8; 14; 15]).
У термінофонді водного господарства виділяємо два типи інтернаціоналізмів:
1) абсолютні, або повні, інтернаціоналізми – терміни, мовна оболонка яких у різних мовах практично повністю збігається: інфільтрація – англ. infiltration, ісп. infiltraсion,
нім. infiltration, польськ. infiltracja, франц. infiltration; психрограф – англ. psychrograph,
ісп. psicrografo, нім. psychrograph, польськ. psychrograf; біфуркація – англ. bifurcation,
ісп. bifurcacion, нім. bifurcation;
2) неповні, або гібридні, у яких один або два компоненти відтворюють форму оригіналу,
а решта калькується за допомогою засобів національної мови: водорегулювальний дренаж –
англ. Water regulation drainage, франц. Drainage deregulation d’eau; бокова ерозія – англ.
lateral erosion, франц. erosion laterale; гігроскопічна волога – англ. higroscopic moisture,
франц. eau hygroscopique.
Серед вузьконаціональних запозичень значне місце посідають російські терміни, більшість з яких проникла в українську термінологію водного господарства у 30-80-ті роки
ХХ століття. Запозичення таких номінацій часто відбувалося штучно, за наявності національних відповідників або навіть інтернаціональних термінів, що вважаємо абсолютно невиправданим, пор.: водотяг – водопідйомник (рос. водоподъемник), гідрометричний млинок –
гідрометрична вертушка (рос. гидрометрическая вертушка), водотяжня – водокачка (рос.
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водокачка), помпа – насос (рос. насос, англ. pump, франц. pompe, італ. pompa, ісп. pompa,
польськ. pompa).
З функційного погляду серед водогосподарських термінів іншомовного походження можна виділити три типи:
1) терміни, які позначають сформовані і вже названі в українській мові реалії чи поняття:
вимивання – суфозія, пересихання – гідрофобізація, водозбір – аквілегія;
2) номінації, які запозичено разом з поняттями: колектор, дрена, польдер;
3) лексеми, які називають реалії інших країн: завафа, сакія, чакрам, ваді, таба, багуйо.
Зокрема, завафа – водопідіймач, який використовують у Єгипті для підіймання води на висоту понад два метри. Запозичення такого типу передають специфічні риси іншої культури,
внаслідок чого в терміносистемі залишаються нечисленними рідковживаними екзотизмами
[4, с. 115].
Запозичення першого типу не змінюють плану змісту терміносистеми, проте впливають
на спосіб його відображення в мові, спричиняючи варіантність у галузевій термінології
(абсорбція = поглинання; іригація = зрошування; седиментація = осідання). Запозичення
другого і третього типу призводять до поповнення, а іноді й до переструктурування терміносистеми, що відбиває аналогічний процес серед наукових понять.
Таким чином, запозичання іншомовних терміноодиниць виступає важливим шляхом поповнення українського термінофонду водного господарства. Поглиблений аналіз запозичених термінологічних одиниць передбачає класифікацію спеціальних найменувань за релевантними ознаками. Основою класифікації запозичених термінів вважаємо такі чинники:
1) характер процесу запозичання, 2) мова-джерело запозичення, 3) поширеність серед інших
мов, 4) функційні особливості іншомовних терміноодиниць.
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ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ
Анотація. У статті розглянуто основні методи навчання ефективної комунікації і формування
міжкультурної компетентності. Зосереджено увагу на ролі тренінгу, який вважають найефективнішим методом. Проаналізовано типи тренінгів, компоненти тренінгової програми та основні види
тренінгової техніки. Запропоновано теми тренінгів для формування навичок міжкультурної комунікації. Зроблено відповідні висновки за результатами роботи.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетентність, тренінг, тренінгова
програма, тренінгова техніка.
Abstract. The article considers the basic methods of learning effective communication and forming
cross-cultural competence. The emphasis is made on the role of training, which is considered the most
effective method. The types of training, components of training programs, as well as the main types of
training techniques are analyzed. Some training topics for development of cross-cultural communication
skills are offered. Conclusions based on the research results are drawn.
Key words: cross-cultural communication, cross-cultural competence, training, training program,
training techniques.

Процеси глобалізації та інтеграція України в світову економіку вимагають нового підходу
щодо проблеми навчання міжкультурної комунікації майбутніх фахівців з міжнародної економіки. За останні десятиліття в зв’язку з появою нових напрямків підготовки, а відповідно і
нових дисциплін, різко зріс інтерес до дослідження проблем взаємодії та взаємовпливу мов і
культур. Як відомо, конкурентоспроможність і професіоналізм спеціалістів визначаються не
тільки обсягом системно-мовних, соціокультурних та культурологічних знань, а й уміннями,
що дозволяють їм адекватно проявляти себе в ситуаціях міжкультурного спілкування в будьякому професійному форматі. Необізнаність про культурні відмінності в діловому середовищі може призвести до дисбалансу в роботі механізмів прийняття рішень, самоорганізації та
вирішенні конфліктів. Особливості культур партнерів по бізнесу можуть вплинути на вибір
стратегії компанії щодо освоєння нових ринків, на вибір продукту і його адаптацію до зарубіжних ринків, на формування зовнішньої маркетингової програми тощо. А це, в свою чергу,
може послабити становище компанії на ринку, перешкодити досягненню поставлених цілей
і, зрештою, призвести до припинення співпраці з іноземними партнерами.
Як відомо, основоположником теорії міжкультурної комунікації вважають Едварда Холла, американського антрополога та дослідника культур. У своїх роботах він розглядає викладання міжкультурної комунікації як навчання, що грунтується на розумінні культурних відмінностей та їх практичного застосування в безпосередніх контактах з носіями інших
культур [5].
Сучасна наука пропонує широкий вибір різних способів і методів навчання ефективної
комунікації і формування міжкультурної компетентності. Основними методами при підготовці до міжкультурної взаємодії вважають:
• просвітництво (процес придбання знань про етнічну спільноту з бесід, розповідей очевидців або представників різних культурних груп; збір інформації про історію, традиції,
державний устрій, особливості етнічної психології тощо; перегляд та обговорення відеоматеріалів);
• орієнтування (швидке ознайомлення студента з основними нормами поведінки, цінностями і переконаннями відповідної культури);
• інструктаж (рецепти поведінки в найбільш важливих випадках);
• тренінг.
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Серед зазначених методів тренінг вважають найефективнішим методом формування міжкультурної компетентності. У порівнянні з класичними академічними формами організації
навчального процесу тренінг значною мірою відповідає специфічним вимогам і труднощам
міжкультурного навчання завдяки своїй практичній орієнтованості та інтенсивності [3]. Тренінг як метод навчання в галузі міжкультурних відносин вперше був запропонований
Г. Тріандісом, який вважає, що за допомогою цього методу відбувається знайомство з
міжкультурними відмінностями в міжособистісних відносинах шляхом програвання ситуацій, які по-різному сприймаються індивідуумами в різних культурах. На його думку, у процесі тренінгу відбувається знайомство з чужою культурою за допомогою емоційнозабарвленої діяльності, повторного програвання ситуацій та їх аналізу. У результаті відбувається перенесення отриманих знань на нові ситуації. [6, p. 305–322]. Дж. Леві визначає міжкультурний тренінг як серію взаємопов’язаних подій або дій, призначених для розвитку
культурної самосвідомості, типових поведінкових реакцій або навичок, а також позитивної
установки по відношенню до інших культур. На думку Р. Брісліна та його колег, тренінг – це
процес інтенсивної соціалізації, а в разі міжкультурного тренінгу – інтенсивної інкультурації
(входження індивіда в культуру свого народу) і акультурації (входження індивіда в чужу для
нього культуру). Р. Пейдж зазначає, що міжкультурний тренінг також спрямований на досягнення більш глобальних цілей, оскільки сприяє: 1) зміні соціальної та культурної ситуації:
зменшенню різних форм упереджень та дискримінації;
2) врегулюванню конфліктів та пропаганді більш гармонійних міжетнічних відносин.
У культурній антропології CША розроблені різні типи тренінгів в області міжкультурної
комунікації, кожен з яких переслідує свої цілі і вирішує відповідні завдання. Повну типологію тренінгів представив Р. Бріслін [4]. Згідно його класифікації тренінги поділяються на:
• тренінг самосвідомості, в результаті якого індивід повинен усвідомити себе представником конкретної культури, вивести на рівень свідомості норми, цінності і правила поведінки,
прийняті в своїй культурі;
• когнітивний тренінг, в якому учасники отримують інформацію про інші культури;
• тренінг атрибуції, який навчає учасників давати причинні пояснення ситуацій і дій партнерів з погляду іншої культури;
• поведінковий тренінг, мета якого навчити практичним навичкам, необхідним для життя
в іншій культурі або для взаємодії з її представниками;
• ситуативний тренінг, який передбачає програвання та аналіз конкретних міжкультурних
контактів, а також обговорення проблем, що виникають в результаті таких контактів.
Проведення тренінгів з міжкультурного навчання-це складний процес, ефективність якого
визначається трьома важливими компонентами тренінгової програми:
• аналіз потреб у тренінгу;
• підбір методів і технік, що відповідають темі і цілям тренінгу;
• оцінка програми тренінгу та його результатів.
Сутність першого компонента полягає насамперед у визначенні основного кола проблем
культури, які потребують детального розгляду і засвоєння. Оскільки фізично неможливо
освоїти всі особливості чужої культури протягом одного тренінгу, зазвичай доводиться вибирати для вивчення найбільш важливі аспекти міжкультурного спілкування. Другий компонент тренінгової програми – підбір методів і технік – повинен максимально відповідати цілям тренінгу. Третій компонент тренінгової програми полягає в зіставленні параметрів стану
учасників до і після тренінгу. Проте, за період між початковим і підсумковим оцінюванням,
на учасників можуть вплинути різні фактори, як позитивні так і негативні. Для оцінки результативності тренінгу доцільно використовувати ті ж показники, які застосовувались для
визначення потреби в тренінгу. При цьому оцінки ефективності тренінгових програм діляться на післятренінгові і довгострокові. Перші вимірюють ефект тренінгової програми безпосередньо після її завершення, другі – після закінчення певного проміжку часу. Щоб отримати
всебічну картину ефективності тренінгової програми, доцільно використовувати як післятренінгову, так і довгострокову оцінки.
Тренінгові методи включають в себе рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, мозкові
атаки, групові дискусії тощо. На відміну від них тренінгова техніка передбачає використання особливостей навчального впливу того чи іншого методу для досягнення максимального
ефекту від тренінгу.
Фахівці розрізняють чотири основних види тренінгової техніки:
1) інформаційну (для забезпечення потрібної орієнтації або передачі необхідних відомостей); 2) симуляційну (імітаційну), яка дозволяє представити різні організаційні ситуації
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(управлінські, інженерні, інноваційні тощо), що впливають на реальний робочий процес; виділити і зробити зрозумілими організаційні зв’язки, функції і завдання; знайти і відпрацювати оптимальні для типових ситуацій дії; повторювати окремі вправи, усвідомлюючи їх суть і
розвиваючи практичні навички; допускати помилки, і не боятись за їх негативні наслідки; 3)
вправи з практичного виконання завдань; 4) груподинамічні вправи, покликані формувати й
удосконалювати міжкультурну соціальну компетентність: культуру ділового спілкування,
злагодженість дій в команді, вміння запобігати або конструктивно вирішувати конфлікти
тощо. Вибір оптимальної для тренінгу техніки залежить від багатьох чинників, найважливішим серед яких є мета тренінгової програми.
Досвід проведення тренінгів із формування міжкультурної компетенції показує, що тренінг є одним із найефективніших методів навчання, оскільки розвиває вміння слухати співрозмовника, впевнено тримати себе з представниками інших культур, виступати публічно,
будувати ефективну модель взаємовідносин з партнерами по комунікації, запобігати і конструктивно вирішувати конфлікти, долати ситуації, шо ускладнюють спілкування, формувати
відповідні звички і манери поведінки тощо. Крім того, такі тренінги дають можливість імпровізувати і розвивати творчі навички, формувати поведінкову гнучкість та вміння адаптуватись до змін культурного середовища.
Можна запропонувати наступні теми тренінгів для формування навичок міжкультурної
комунікації: «Бізнес і культура», «Ефективність ведення міжкультурних переговорів»,
«Вплив культурних чинників на провали та успіхи маркетингових стратегій при виході організації на зарубіжні ринки»,
«Толерантність як форма взаємодіі у полікультурному просторі», «Ефективна міжкультурна комунікація та міжнародний діловий етикет» тощо. Для прикладу розглянемо
тренінг на тему «Ефективність ведення міжкультурних переговорів» і проаналізуємо його
структуру.
Тренінг спрямований на вирішення наступних завдань:
1. Визначення стратегій різних культур та їх взаємоадаптація.
2. Вибір успішної стратегії переговорів.
3. Обговорення способів ухилення і шляхів протидії (накладення табу на точку зору, перенесення тягаря доказу на опонента, логічна диверсія, фіктивний противник, кругова аргументація тощо).
Розглядаються наступні питання:
• Етапи переговорів: підготовка до переговорів (збір інформації, встановлення дружніх
відносин тощо); аналіз (з’ясування інтересів опонента і визначення особи, яка приймає рішення); пропозиція (теза, аргументи, демонстрація, види аргументів, переконливість аргументів, джерела аргументів); обговорення (прийоми, безвихідні ситуації, дебати, критерії переконливості аргументації).
• Контракт: особливості контрактів у різних культурах.
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що крос-культурний тренінг - це метод активного розвиваючого навчання міжкультурної комунікації майбутніх спеціалістів у
галузі міжнародної економіки та бізнесу, оскільки він найбільше відповідає цілям реального
бізнесу в сучасному глобальному середовищі тадозволяє сформувати практичні навички
міжкультурної взаємодії для того, щоб уникнути непорозумінь у результаті культурних розбіжностей і мінімізувати негативні наслідки культурного шоку.
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В СУЧАСНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩИХ ШКОЛАХ
Анотація: у статті зроблено спробу розглянути сучасні концепції освітніх стратегій у навчанні
мови, спираючись на європейські програмні вимоги. Результати болгарсько-української співпраці в
межах науково-дослідницьких проектів Шуменського університету
імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія) засвідчують універсальність підходів до
вирішення проблем мовного навчання у ВНЗ.
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Abstract: This authors of the article attempt to examine the modern concept of educational strategies in
language learning, based on the European programs requirements. The results of Bulgarian-Ukrainian
cooperation within the research project demonstrate the universality of approaches to solving problems of
language teaching in the universities of both countries.
Key words: language training, educational strategies, intercultural communication, communicative
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Завдання підготовки сучасного кваліфікованого фахівця є найбільшим об’єднувальним
фактором для систем освіти різних країн. Останнім часом під впливом глобалізації та прискореного розвитку міжнародних відносин все більшої ваги набуває тенденція універсалізації програмних вимог і методів оцінювання рівня знань у вищих навчальних закладах.
Сучасна університетська освіта потребує суттєвих змін інноваційного характеру у відповідь на нові, щоразу вищі вимоги до освітньої та професійної кваліфікації випускника, які
постійно висувають реалії сучасного життя. Організація і моделі навчального процесу працюють на те, щоб дати змогу молодим фахівцям не лише оволодіти теоретичними знаннями
в повному обсязі, але й вільно застосовувати їх на практиці, адаптуватися до складних професійних умов, якісно і творчо розв’язувати найрізноманітніші робочі проблеми. Разом з
тим, здатність вільно володіти необхідними комунікативними навичками, знання норм усного й писемного літературного мовлення безперечно є тими чинниками, які формують найважливіші професійні якості фахівця.
У спільному болгарсько-українському проекті ми звертаємося до розгляду новітніх європейських освітніх стратегій вивчення іноземних мов, які насамперед спрямовані на заохочення різноманітності форм мовної підготовки. Мова йде про розроблені Радою Європи «Загальноєвропейські рекомендації мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (болг.
«Общите препоръки за езиците на Съвета на Европа») та «Загальний європейський рамковий покажчикмов» (болг.“Общ Европейски рамков указател за езици”) [1; 2; 3; 4]. Задекларовані цими документами завдання передбачають:
• поглиблення взаєморозуміння і толерантності серед громадян в Європі та світі;
• збереження та заохочення мовного та культурного розмаїття;
• заохочення багатомовності та вивчення іноземних мов упродовж всього життя;
• заохочення принципу самостійності під час вивчення іноземних мов;
• прозорість та зрозумілість програм для вивчення мови;
• точний і зрозумілий опис лінгвістичної компетенції з метою спрощення мобільності
студентів [5, с. 343].
Мовна підготовка в траєкторії професійної освіти набуває особливого значення. Так,
«Європейський мовний портфель для професійного спілкування» (The European Language
Portfolio for professional purposes (ELP), який діє в межах «Європейського мовного пакету»,
дає змогу описати досвід, накопичений за час вивчення іноземної мови упродовж всього
195

життя: у професійному навчанні, навчанні на робочому місці, навчанні через неофіційні контакти та навчанні міжкультурного спілкування. «Європейський мовний портфель» складається з трьох частин: мовний паспорт (Passport), мовна біографія (Biography) та досьє
(Dossier). Запровадження та використання цих документів під час оцінювання знань та вмінь
студентів полегшує та уніфікує роботу університетських викладачів з іноземної мови. До того ж, фіксування рівня володіння іноземною мовою в дипломах вітчизняної вищої освіти
відносно рівнів, описаних у «мовному портфелі», сприятиме успішній професійній реалізації
студентів-випускників [6, с. 243].
Зважаючи на вище зазначене, вивчення іноземної мови посідає ключове місце в сучасних
навчальних програмах в українській та болгарській вищих школах. Сучасні освітні тенденції
в методиці навчання іноземної мови в обох країнах відповідають європейським стандартам.
При цьому акцент падає на застосування комунікативного підходу, інтегрованого мовного
навчання та використання сучасних інформаційних технологій і мультимедійних продуктів із
навчальною метою, що є необхідним для створення безпосереднього зв’язку між глобальними, загально- та вузькопрофесійними мовними компетенціями.
Нині підготовка спеціалістів різних напрямів і профілів в Україні і Болгарії передбачає
обов’язкове вивчення студентами іноземної мови за професійним спрямуванням [7]. Аналіз
підходів до навчання іноземної мови за професійним спрямуванням в обох країнах переконує
в тому, що поєднання авангардної методики міжкультурної освіти та міжкультурного спілкування з традиційними підходами до навчання мов є не лише актуальним, але й високоефективним під час навчання професійних груп, які працюють у мультикультурному середовищі.
Студенти болгарських негуманітарних вищих навчальних закладів вивчають найчастіше
англійську, німецьку, французьку та російську мови. Ключовим для них є те, що навчання
іноземної мови в університеті розглядається як природне продовження знань, отриманих у
середній школі. Аналогічний підхід спостерігаємо і в українській вищій школі, що дає підстави стверджувати про універсальність цього процесу. Цікаво зазначити, що відповідно до
болгарських методик, очікуваний вхідний рівень знань – середній, проте, на жаль, практика
показує, що зараховані на навчання студенти мають здебільшого задовільні знання з іноземної мови. Семінарські групи вітчизняних студентів формуються в першу чергу за критерієм
«спеціальність», зважаючи на мову, яку вони вивчали в середній школі. Проте, в окремих
вищих навчальних закладах це призводить до широкого варіювання мовного рівня студентів,
формування неоднорідних мовних груп, що зменшує ефективність навчання. Така практика
не дає можливості для розподілу студентів на групи за рівнем знань – початковий, середній
та високий рівні (болг. начинаещи, среднонапреднали, напреднали студенти), що ускладнює
навчальний процес.
На противагу до цієї практики ми пропонуємо індивідуальний підхід до навчання з урахуванням конкретних потреб відповідної групи студентів. За таких умов самостійна робота
та робота використовуються збалансовано. На заняттях з іноземної мови практикується робота парами чи в більших робочих групах, що дає змогу викладачеві уможливити обмін інформацією між студентами, а студенти, в свою чергу, можуть презентувати свої знання. Все
це створює невимушену робочу атмосферу, максимально наближену до реальних комунікативних ситуацій. Практика доводить, що завдяки такому підходу формуються гомогенні (однорідні) групи з високою успішністю. Незважаючи на різний хораріум (кількість годин, відведених на вивчення дисципліни) в навчальних закладах України і Болгарії, використання
освітніх стандартів у навчанні мови для успішної професійної реалізації студентів негуманітарного профілю є винятково необхідним.
Упровадження «Європейського мовного портфеля для професійного спілкування» потребує розробки специфічних дескрипторів для трьох мовних умінь, закладених у ньому, а саме
– розуміння (болг. разбиране – слушане, четене), мовлення (болг. говорене – диалогична и
монологична реч), письмо(болг.писане).Це пов’язано з аналізом потреб конкретної групи
студентів та встановлення різновидів мовленнєвої діяльності в їхній майбутній професійній
реалізації.
Навчання мові за професійним спрямуванням характеризується специфікою та певними
труднощами. Засвоєння вузькоспеціальної термінології та поєднання цих знань із загальними
мовними уміннями передбачає знання та використання міжнародних стандартів і дескрипторів, закладених у «Європейському мовному портфелі для професійного спілкування». Використання дескрипторів рівнів володіння іноземною університетським викладачем уможливлює цілеспрямоване введення не тільки навчального матеріалу, але й професійного
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термінологічного мінімуму, необхідного для подальшої фахової реалізації молодих спеціалістів. У такий спосіб реалізується взаємозв’язок між середнім курсом навчання, звідки стартує введення «Європейського мовного портфеля», та професійної освітою на всіх рівнях.
Важливим складником роботи в цьому напрямку є обмін викладацьким досвідом щодо формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Саме це має на меті
спільна робота, що провадиться в межах проектів кафедри «Методика» Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського» (м. Шумен, Республіка Болгарія) і кафедри
україністики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ, Україна).
У нашому спільному проекті мова йде про наукові дослідження за такими темами:
1)«Езици на учебния дискурс» (2014), 2) «Образователни практики за оптимизация на педагогическата комуникация» (2015) [8; 9]. Серед основних питань, розглянутих у першій темі,
слід зазначити такі: «За еднозначността на езика на учебния дискурс (с оглед на обучението
по български език)» (доцент, доктор Ганка Янкова); «Дискурсивната компетенция в процесса
на обучението по чужд език» (доктор Ирена Костадинова); «Езикът на учебния дискурс за
текстова свързаност» (доктор Снежана Добрева), «Комуникативная направленность текста
как базовой единицы учебного дискурса» (доцент, доктор Мілена Палій; доцент Наталія Місник) [8]. У межах другої теми слід зазначити роботи «Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език» (доцент, доктор Ганка Янкова; доктор Снежана Добрева); «Стиль общения преподавателя как фактор оптимизации
педагогического процесса» (доцент, доктор Мілена Палій; доцент Наталія Місник); «Работа
над профессионально направленным текстом в процессе формирования коммуникативной
компетентности учащихся» (доцент Олена Лисюченко) [9].
Мета науковців, які брали участь у цих проектах, полягає в удосконаленні освітніх стратегій і методик їх впровадження, спрямованих на подолання бар’єрів у процесі професійного
дискурсу. Важливість проблем, зазначених у спільних дослідженнях науковців Болгарії та
України, передбачає глибоке вивчення причин і проявів зриву освітнього діалогу, оптимізацію шляхів їх практичного вирішення. Результати досліджень є важливими не лише для викладачів, а й для учнів та студентів, які зацікавлені в досягненні особистісного формування
та освіченості, що виявляються в грамотності та вмінні молоді використовувати мову у сферах професійної самореалізації.
Отже, проблеми, окреслені рамками презентованих проектів, засвідчують свою універсальність в освітніх системах обох країн. Результатами співпраці стало створення і тестування
методичного комплексу інноваційних навчальних матеріалів задля полегшення міжкультурної та професійної мовної комунікації. Досвід болгарсько-української співпраці вищеназваних університетів демонструє цілковиту відповідність запровадження сучасних освітніх
стратегій мовного навчання до європейських програмних вимог.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНИХ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ОЧІКУВАНИЙ ВИКЛИК
ДЛЯ ВИКЛАДЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анотація. У цій статті проаналізовано як інтерпретація, припущення і очікування впливають
на комунікацію в умовах різних культур. Також розглянуто деякі аспекти, в яких функціонує міжкультурна комунікація на різних рівнях лексичного наповнення, граматики, вимови і на менш помітних
рівнях особливостей дискурсу, соціолінгвістичного використання мови і рівнях, які включають культурні передумови. Подано висновки про важливість ментальності в міжкультурних ситуаціях, а
також про необхідність підвищення поінформованості і розуміння інших культур викладачів вищих
навчальних закладів.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, аспекти функціонування міжкультурної комунікації,
ментальність, викладачі вищих навчальних закладів.
Abstract. The articleexamines how communication across cultures can be affected by participants’
interpretations, assumptions and expectations. We consider some ways in which cross-cultural
communication functions at the various levels of words, grammar, pronunciation and at the less obvious
levels of discourse patterns, sociolinguistic uses of language and levels involving cultural presuppositions.
Finally, we draw some conclusions about the importance of attitudes in cross-cultural situations and of the
need to raise awareness and understanding of other cultures by the lecturers of the higher educational
institutions.
Key words: cross-cultural communication, aspects of cross-cultural communication functioning,
attitudes, lecturers of the higher educational institutions.

Вища освіта завжди була інтернаціональним інститутом. Проте друга половина ХХ ст.
ознаменувалась розвитком процесів інтернаціоналізації вищої школи. Коли ми говоримо про
інтернаціоналізацію української освіти, інтеграцію у світовий освітній простір, то, як правило, маємо на увазі лише навчання за кордоном наших студентів. Проте, варто зазначити, що
вітчизняна вища освіта поступово приваблює все більшу кількість молоді з країн, які розвиваються (Азії, Африканського континенту) та держав пострадянського простору, зокрема,
Узбекистану, Азербайджану, Грузії, а отже, мультикультурні аудиторії стають звичним явищем. Така ситуація може стати певним викликом для викладачів англійської мови, зокрема,
оскільки, по-перше, англійська мова є найбільш затребуваною іноземною мовою серед студентів вищих начальних закладів як українських, так і іноземних; по-друге, вимоги та очікування викладачів англійської мови сьогодні є дуже високими; по-третє, вітчизняні викладачі
не завжди готові до адекватної інтеракції з культурно- та мовно-різноманітною аудиторією.
Тож в групах, де процес спілкування, взаємодія, сприйняття значною мірою впливає на студентів, вкрай важливо, щоб викладачі іноземної мови володіли навичками ефективного спілкування у контекстах різних культур. І, якщо від викладача буде вимагатися вищезазначене,
перш за все, йому (їй) важливо буде зрозуміти ту роль, яку культура відіграє в умовах мультикультурного навчального середовища.
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Люстіг і Кестер визначають культуру як «завчений набір загальних інтерпретацій про вірування, цінності і норми, які впливають на поведінку великої групи людей». Аналогічним
чином, Самовар і Портер пояснюють культуру «як середовище, яке зачіпає і змінює всі аспекти людського життя, в тому числі особистісні риси, те, як люди позиціонують себе (що
включає в себе прояви емоцій), спосіб їх мислення, як вони рухаються і, як вирішуються
проблеми» [1]. Дійсно, культура виходить далеко за межі особливостей клімату, їжі та одягу
країни походження студента. Тому обізнаність із особливостями культурної комунікації набуває все більшого значення.
У цій статті ми розглянемо як інтерпретація, припущення і очікування, які значною мірою походять із культурних засад учасників, впливають на комунікацію в умовах різних
культур. Розглянемо деякі аспекти, в яких функціонує міжкультурна комунікація на різних
рівнях лексичного наповнення, граматики, вимови і на менш помітних рівнях особливостей
дискурсу, соціолінгвістичного використання мови і рівнях, які включають культурні передумови. І на завершення, ми зробимо деякі висновки про важливість ментальності в міжкультурних ситуаціях, а також про необхідність підвищення поінформованості і розуміння інших
культур.
Ми зосередимо нашу увагу на іноземній мові, маючи на меті з’ясувати, які знання і розуміння яких культурних особливостей є необхідним, щоб вивчати іншу мову і спілкуватися з
представниками із різних країн.
У ситуаціях міжкультурної комунікації важливим є не тільки те, що відбувається або що
сказано, але в результаті й те, як учасники інтерпретувати взаємодію. Розбіжність між тим,
що ми думаємо означає те, що кажуть інші і тим, що вони мали намір сказати може трапитися в будь-якому акті комунікації. Під час вивчення англійської мови, студенти повинні бути
постійно готові до неточностей у значенні, оскільки учасники комунікації використовують
різні системи і принципи тлумачення. І чим ґрунтовніші мовні вміння у вимові, граматиці
або лексиці, тим існує більша небезпека, що можуть вступити в гру інші приховані рівні комунікації. Учасники з обох сторін будуть вважати, що вони мають на увазі одне й те саме під
різними жестами або моделлю дискурсу, але насправді вони часто інтерпретують їх порізному. У окресленому контексті викладач має пам’ятати, що:
Слова
Для багатьох студентів, вивчення іноземної мови повністю зводиться до вивчення слів.
Головною метою студентів стає накопичення об’ємного лексичного багажу, й вони концентруються на вивченні нових і складних слів. Ці студенти не достатньо усвідомлюють важливість вивчення нових значень вже відомих слів, особливо, саме простих слів, адже, як часто
виявляється, прості слова мають несподівані культурні смисли.
Граматика
Граматика часто може внести несподівані труднощі в міжкультурну комунікацію, коли
опановувачі іншої мови не з’ясували зв’язку між граматичною формою та функцією мови.
Вимова
Очевидним є те, що коли вимова слова спотворена, це може викликати проблеми в
міжкультурній комунікації. Це зазвичай відбувається, коли мовці мають погану вимову
або заплутують слова. Менш очевидні проблеми можуть виникати, коли на учасників
комунікації, які добре володіють англійською мовою, наприклад, впливають місцеві мовні
тренди. Такі діалектичні окраси мови могли б бути цілком прийнятними в локальній ситуації, але можуть призводити до труднощів, коли англійська використовується у міжнародному
контексті.
Мова тіла
Одні і ті ж жести або рухи тіла можуть висловлювати абсолютно різні повідомлення у різних культурах.Єдиним універсальним засобом розташування до себе партнера є посмішка,
вона використовується й правильно сприймається в будь-якій країні й будь-якій культурі.
Посмішка є найбільш ефективною формою спілкування, і, загалом, найкращим компліментом, котрий ми можемо зробити своєму співрозмовникові, це щирий прояв інтересу до нього
і його проблем.
Особливості дискурсу
Мовці з різних культур використовують різні моделі дискурсу з огляду на структурування інформації або інтерпретування того, що говорять інші. Навіть, мовчання використовується для структурування дискурсу: за довжиною паузи учасники розмови знають, що мовець
закінчив говорити і наступила їх черга висловити думку.
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Соціолінгвістичне застосування
Соціолінгвістичне використання мови тісно пов’язане з особливостями дискурсу, але з
більшим акцентом на соціальному контексті, а саме: віковому цензі, сімейному статусі та
іншому. І тому, частиною проблеми у вивченні іноземної мови є розуміння того, як керувати
соціолінгвістичним використанням мови [2; 3; 4].
Таким чином, ми розглянули міжкультурну комунікацію з позиції вивчення іноземної мови. Ми зазначили, що не лише мова та модель поведінки відіграють визначальну роль у міжкультурній взаємодії, але й інтерпретації мови та моделі поведінки учасниками ситуацій, так
як ця інтерпретація часто «оздоблює» сприйняту ідею. Наша власна культура надає нам систему інтерпретації мови та взаємодії, і в міжкультурних ситуаціях ми повинні бути обізнані з
цими системами і прагнути вийти за їх межі. У цій статті ми виокремили систему різних рівнів спілкування, щоб обговорити якнайбільш очевидні рівні: слова, граматика і вимова часто
затінюють важливу роль мови тіла, особливості дискурсу, соціолінгвістичне використання
мови і культурні передумови. В особистому спілкуванні всі ці рівні, як правило, працюють
одночасно, в поєднанні. Завершуючи на позитивній ноті, не варто забувати, що вже тривалий час люди з різних культур уживаються один із одним і, незважаючи на те, шо вони є
представниками різних культур, усім їм притаманна гуманність. Добра воля і привітна посмішка може подолати будь-які перепони. Терпіння, довіра і чутливість є частиною міжнародної мови людства, яка виходить за рамки слів.
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СУЧАСНИЙ ТЕКСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ
МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Анотація. У статті розглядаються основні шляхи підвищення та вдосконалення мовної компетенції студентів при роботі із сучасними текстами. Аналізуються методи роботи з текстом на різних мовних рівнях, що сприяє підвищенню мовної культури, формуванню мовної картини світу особистості.
Ключові слова: текст, мовна компетенція, мовна культура.
Abstract. The article discusses the main ways to enhance and improve students language competence
when operating with the modern texts. Analyzes the methods of working with text in different linguistic
levels, that improves language culture, language picture of the world of the individual.
Key words: text, language competence, language culture.

Оволодіння мовою і мовленням – необхідна умова формування соціально активної особистості. Мовлення є не лише засобом спілкування, але й засобом мислення, носієм свідомості,
пам’яті, інформації, засобом управління своєю поведінкою.
Удосконалення мовної компетентності не може обійтися без опори на національну мову,
на мовні знаки національної культури. Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її сукупності й багатогранності, здатен стати творцем мовних цінностей. Це відбувається тоді,
коли у мовному вихованні закладено можливості активного використання текстів усіх мовних стилів – від розмовно-побутового до офіційно-ділового та наукового.
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На заняттях з курсу „Українська словесність”, „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська мова як іноземна” у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” використовуються різні типи практичних занять, семінарів,
тренінгів тощо з використанням інноваційних підходів з отримання та вдосконалення мовної
компетенції студентів-економістів. Зокрема, сприяють вдосконаленню мовної компетенції
студентів такі напрямки роботи:
1. Читання та обговорення творів класичної та сучасної української літератури, що збагачує словниковий запас, формує мовну картину світу.
2. Критичний аналіз текстів сучасної української літератури, де використовуються ненормативні мовні засоби, аналіз причин використання таких мовних засобів у творах.
3. Збагачення лексичного запасу внаслідок використання лексикографічних джерел, це
сприяє розумінню нюансів значення слів, особливостей слововживання тощо.
4. Підвищення рівня мовної професійної підготовки, збагачення запасу термінів зі спеціальності, знання значень термінів фаху, ведення індивідуального міні-словника термінів
тощо.
5. Ознайомлення та використання фразеологічного багатства рідної мови, оскільки використання фразеологічних одиниць різних типів не тільки сприяє розвитку зв’язного мовлення, збагачує словник, а й створює умови для формування національно свідомої особистості.
6. Свідоме уникнення негативно забарвленої лексики, суржику, жаргонізмів.
7. Вивчення українських формул ввічливості, вживаних у мовленні в різних ситуаціях.
8. Аналіз помилок мови засобів масової інформації та реклами: такий досвід захищає індивідуальне мовлення від негативного зовнішнього впливу.
9. Формування пошани до української мови, її ідентифікація як мови своєї нації.
Отже, мовна компетенція – це засвоєння, усвідомлення мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності в процесі використання певної мови. Мовна компетенція – це явище, яке охоплює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок,
стратегій і тактик мовної поведінки, установок для успішного здійснення мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спілкування. Цей вид компетенції властивий високоосвіченій,
культурній людині, сформованій особистості.
Для отримання високого рівня мовної компетенції позитивною практикою є робота з сучасними текстами.
Слово текст (від лат. textus – тканина, з’єднання) має чимало визначень, наведемо окремі
з них.
1. Текст – це витвір мовленнєвого процесу, що відзначається завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно опрацьований відповідно до типу документа, витвір, який складається із заголовка і ряду особливих одиниць (надфразних єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного
зв’язку, і має певну цілеспрямованість і прагматичну визначеність [1].
2. Текст - друкарський шрифт, кегель якого становить 20 пунктів.
3. Текст – певна з функціонально-смислового погляду упорядкована група речень або їх
аналогів, які являють собою завдяки семантичним і функціональним взаємовідношенням
елементів завершену смислову єдність [3].
Найістотнішими текстовими ознаками є:
1) цілісність;
2) зв’язність;
3) структурна організованість;
4) завершеність [2].
• Робота студентів із текстом, особливо художнім, – сприяє активному розвитку та вдосконаленню мовної компетенції. Текст є складним і багатоплановим, а отже, завданням його
інтерпретації є вияв максимуму закладених у ньому думок і почуттів. Тексти сучасної української літератури є надзвичайно гарним матеріалом та інструментом для вдосконалення мовної компетенції студентів Робота з художніми текстами таких сучасних українських авторів,
як Люко Дашвар („Село не люди”, „РАЙ. Центр”, „На запах м’яса”), Любко Дереш („Культ”,
„Поклоніння ящірці”, „Намір!”, „Трохи пітьми”), Юрій Андрухович („Рекреації”, „Московіада”, „Дванадцять обручів”, „Таємниця”) та інших сприяє активному засвоєнню теоретичного
та практичного матеріалу з мови та літератури.
На заняттях студенти аналізують:
1. Змістові, логічні і психологічні зв’язки у тексті:
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а) єдність місця, часу, дійових осіб;
б) зв’язок з минулим і майбутнім (єдність сюжету).
2. Літературні, риторичні засоби зв’язку:
а) прийоми композиції літературного твору (сюжетні лінії, обрамлення тощо);
б) дотримання законів жанру (байки, сонету, інтерв’ю і под.);
в) побудова компонента тексту як риторичної фігури (анафори тощо).
3. Лексичні засоби зв’язку:
а) вибір вдалого, доречного слова, використання синонімів;
б) асоціативний вибір слів;
в) займенникові заміни іменників;
г) вживання антонімів, професійної, іншомовної лексики;
ґ) вживання фразеологізмів;
д) слова-узагальнення.
4. Граматичні зв’язки: морфологія і синтаксис:
а) сполучники, їх повтор;
б) співвідносні зі сполучниками займенники, прислівники;
в) питальні речення і відповіді на них;
г) побудова тексту з однорідними членами речення;
ґ) ланцюжковий чи паралельний зв’язок речень;
д) вставні одиниці тощо.
5. Стилістичні зв’язки:
а) весь текст витримано в одному стилі;
б) відбувається доцільна зміна стилів.
6. Інтонаційні засоби (усне мовлення):
а) інтонація початку і кінця абзацу, відповідні паузи;
б) емоційні інтонації, тембр голосу;
в) логічні, фразові наголоси, психологічні паузи тощо.
Отже, формування, підвищення та вдосконалення мовної компетенції студентівекономістів як провідної базисної характеристики освіченої людини, однієї з найважливіших
рис її цілісності й самодостатності на сьогодні є надзвичайно актуальним. А власне робота з
сучасними текстами на різних мовних рівнях сприяє підвищенню мовної компетенції, що
включає в себе мовну культуру, сприяє формуванню мовної картини світу.
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ
Анотація. У статті розглядаються основні аспекти побудови моделі інноваційної діяльності
вищого навчального закладу. Подається коротка характеристика поняття «інноваційна професійна
компетентність» викладача вишу.
Ключові слова: інновація, інноваційна інфраструктура, інноваційне середовище навчального закладу, інноваційні методи навчання, інноваційна професійна компетентність викладача.
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Abstract. The article deals with the main aspects of the innovative activity model of the institutes of
higher education. The short description of the concept “innovative professional competence” of the teacher
has been stated.
Key words: innovation, innovative infrastructure, innovative environment of the institute of higher
education, innovative teaching methods, innovative professional competence.

Постановка проблеми. Вища освіта сьогодні повинна підготувати студентів до успішної
особистісної та професійної самореалізації в умовах глобальної політичної, культурної та
економічної кооперації держав світу. Це означає, що в проектуванні сучасної освітньої системи головним інструментом повинне бути впровадження нової інноваційної парадигми
професійної підготовки студентів, а це не можливе, в свою чергу, без розбудови всієї освітньої діяльності вишу в логіці інноваційного підходу.
Аналіз останніх джерел. Питання впровадження інновацій у сфері вищої освіти продовжує перебувати у колі наукових інтересів багатьох вітчизняних теоретиків та практиків освіти. Серед публікацій на дану тематику на особливу увагу заслуговують праці науковців
Л. Новікової, О. Січкарук, І. Дичківської, Н. Ушакової та ін. [1; 2; 3; 5].
Про актуальність інноваційної проблематики вищої освіти свідчить також і проведення
численних конференцій у провідних університетах України, матеріалами яких ми теж керувалися під час здійснення нашого дослідження [6; 7; 8].
Незважаючи на значний інтерес наукової громади до інноваційної проблематики, слід
відмітити наявну потребу у подальшій теоретичній та практичній розробці питання створення інноваційного освітнього середовища у вищому навчальному закладі, інноваційності навчальної роботи викладача вишу, його готовності до здійснення інноваційної професійної діяльності тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний вищий навчальний заклад відрізняє наявність інноваційного середовища, тобто необхідна ділова психологічна атмосфера.
Для реалізації цієї мети потрібна трансформація всіх видів діяльності ВНЗ, включаючи навчальну, виховну, управлінську, науково-дослідну діяльність, діяльність із підготовки та підвищення кваліфікації викладачів, із взаємодії навчального закладу з зовнішнім середовищем.
Обов’язково слід враховувати, що інноваційний навчальний заклад повинен мати інноваційні типи управління та інфраструктуру. Чим більше інноваційних завдань ставить перед
собою заклад, тим більш інноваційною стає його структура управління та діяльність у
цілому.
Інноваційна інфраструктура передбачає функціонування у виші центрів створення і просування інновацій. Наявність таких професійних центрів – необхідний елемент інфраструктури, особливо на початковому етапі розвитку інноваційного вишу.
Ознаками навчального закладу інноваційного типу, нам вбачається, мають бути наступні
характеристики: робота з інформаційними ресурсами (засвоєння технологій постійного пошуку нової інформації в середовищі невизначено великого обсягу інформаційних ресурсів);
освітні технології (такі, що постійно оновлюються в процесі навчання), матеріально-технічна
база вишу (розвивається у відповідності з технологічним переобладнанням), витрати на навчання (співвідносяться з цінами на освітні послуги).
В інноваційній моделі вищого навчального закладу успіх діяльності залежить від інноваційного потенціалу персоналу, організації управління інноваційними процесами у виші, організації інформаційного середовища і ступеня володіння персоналу інформаційними технологіями.
Вся система управління персоналом, в тому числі кадрова політика, організація і мотивація праці, корпоративна культура є в інноваційному закладі найбільш важливим фактором
постійного підвищення його ефективності і, як наслідок, конкурентоспроможності.
Слід також зазначити, що впровадження інновацій у навчальний процес не можливе без
сприятливого морально-психологічного клімату та гарних матеріально-технічних умов праці
в виші, а також без активного обміну передовим педагогічним досвідом, без творчого пошуку самих викладачів.
Отже, в якості рушійної сили інноваційної діяльності освітнього закладу можна назвати
саме викладача, а викладач сучасного вищого навчального закладу відповідно також повинен
змінювати себе, опанувати новий стиль поведінки, щоб бути спроможним впроваджувати
сучасні технології в навчальний процес.
Введення інноваційних методів навчання у навчальний процес буде ефективним за умови
дотримання об’єктивних закономірностей використання інноваційних технологій навчання.
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Розглядаючи основні закономірності впровадження інноваційних методів навчання, ми
пропонуємо робити акцент на таких аспектах, як переорієнтація мотивації навчання студентів на активне пізнання, плановість введення інноваційних методів у навчальний процес, поєднання цих методів з активною самостійною роботою студентів, створення системи і алгоритму введення інноваційних методів, досконале знання викладачами методики організації
інноваційних методів та їхнього комплексного використання, вміння викладача адаптувати
ці методи до своєї навчальної дисципліни.
Запорукою ефективного здійснення викладачем інноваційної діяльності є оволодіння викладачем інноваційною професійною компетентністю. Поняття «інноваційна компетентність», на нашу думку, виражає особливий якісний стан суб’єкта інноваційної діяльності, його здатність до інноваційної, творчої роботи. Дана якість проявляє себе як співвідношення
конкретних компетенцій, необхідних для досягнення цілей в інноваційній роботі.
У нашому баченні модель інноваційної професійної компетентності викладача, як орієнтир та бажаний ідеал, можна умовно зобразити у вигляді щаблів піраміди, в основі якої – сукупність знань викладача про закони, закономірності, наукові підходи й принципи викладання на засадах інновативності; далі – знання сучасних форм, методів навчання; особистісні
якості викладача, його мотивація до здійснення інноваційної викладацької діяльності тощо
[4, с. 125].
Кожний викладач повинен реформувати власну педагогічну практику. Перший крок на
шляху до цього – вибір тих навчальних стратегій інноваційного навчання, які здійснити відносно нескладно. Починати слід із короткотривалих, структурованих, сфокусованих на навчальному предметі стратегій навчання, наприклад, запропонувати студентам проаналізувати
та розв’язати певну проблему у невеликих групах протягом 10–15 хвилин або включити в
лекцію питання для обговорення, провести мозковий штурм із метою генерування ідей стосовно вирішення проблеми тощо.
Процес оновлення освітньої підготовки в рамках впровадження інновацій у вищій освіті
потребує, на наш погляд, вирішення комплексу проблем: обґрунтування теоретикометодологічних принципів запровадження новітніх технологій; визначення провідних тенденцій, змісту та структури оновлення освітньої підготовки студентів через впровадження інновацій; розробка шляхів реалізації використання інноваційних технологій; визначення перспектив подальшого процесу інноваційного оновлення освітньої підготовки студентів.
Висновки з проведеного дослідження. Безумовно, що процес оновлення освітньої підготовки через впровадження інновацій передбачає зацікавленість та підтримку керівництва
вишу, здійснення адміністрацією закладу поступової системної інноваційної політики. Основною складовою частиною такого процесу є, звичайно, впровадження інноваційних технологій навчання, яке однак повинне розглядатися лише в комплексі з іншими складниками.
Як результат, у процесі оновлення освітньої підготовки через використання інноваційних
моделей навчання можна передбачити: перехід до нової концепції підготовки, позбавленої вузького прагматизму; запровадження концепції цілісної різнобічної підготовки нового покоління студентів-фахівців, що володіють фундаментальними профільними знаннями та здатні при
цьому до постійного саморозвитку, вдосконалення своєї професійної майстерності тощо.
Література
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І. М. Дичківська. –
Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.
2. Новікова Л. М. Сучасні технології практичних занять в системі вищої освіти : Навч. посіб. /
Л. М. Новікова. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2005. – 73 с.
3. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі : Навч.-метод. посіб. / О. Січкарук. –
К. : Таксон, 2006. – 88 с.
4. Скуратівська М. О. Інноваційні освітні технології у вищій школі / М. О. Скуратівська // Філологія та методологія викладання : науково-методичний вісник. – К. : Університет економіки та права
«КРОК», 2011. – С. 118–130.
5. Ушакова Н. Лігоненко Л. Тривайло А. Центр навчально-тренінгових фірм / Н. Ушакова, Л. Лігоненко, А. Тривайло // Інноваційні методи навчання менеджерів : збірник метод. матеріалів. – К. :
«Логос», 2005. – С. 140–159.
6. Danilova S. Teaching ESP with YouTube / S. Danilova // Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (27–28.03.2009). – К. : Ун-т «КРОК». – С. 21–25.
204

7. Gizhko I. Using Case Studies and Project Work in the Business English Classroom / I. Gizhko // Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27–28.03.2009). – К. : Ун-т «КРОК». – С. 26–28.
8. Ivanischeva V., Klymenko L. Bored in the ESP classroom? Let us Role Play! / V. Ivanischeva,
L. Klymenko // Інноваційні технології викладання англійської мови та стратегії мовної освіти упродовж життя. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27–28.03.2009). – К. : Ун-т
«КРОК». – С. 29–35.
Случайна Л.О.
кандидат політичних наук
доцент кафедри іноземних мов
факультету міжнародної економіки і менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

ІНТЕГРАТИВНІСТЬ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
ФОРМУВАННЯ СОЦІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ
Анотація. У статті здійснено спробу надати теоретико-методологічне обгрунтування моделі
формування соціокультурної компетенції у майбутніх фахівців з міжнародної економіки і менеджменту. На думку автора, таким теоретико-методологічним підґрунтям є системно-синергетичний
підхід, який дозволяє вважати цю модель як цілісний багатофакторний комплекс, що здатний реструктуризуватись у відповідності до сучасних економічних, соціальних і міжкультурних викликів.
Ключові слова: синергетична освіта, системно-синергетичний підхід, самонавчання, інтерактивне навчання, нелінійне спілкування, мотиваційне навчання, міждисциплінарний підхід.
Abstract. The author seeks to establish new understanding of the theoretical and methodological bases
explaining the model of socio-cultural competence of students specializing in international economics and
management. The model has been designed by the experts of foreign languages department at KNEU who
consider system and synergetic approaches to be the philosophy and practical strategy in developing
communicative, multicultural, and language skills.
Key words: synergetic education, system and synergetic approach, interdisciplinary approach, selfeducation, motivating education, interactive education, non-linear communication.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні на початку ХХІ сторіччя, висувають необхідність створення якісно нової, синергетичної, системної освіти як соціального інституту і засобу соціалізації людини в умовах переходу від індустріального до постіндустріального інформаційного суспільства.
За думкою засновників синергетики Г. Хакена і І. Пригожина, синергетичний аналіз може
бути ефективним не тільки при вивченні макросвіту в цілому, а й при вивченні людиновимірних систем – економічних, соціальних політичних, духовно-культурних. [1, с. 246–247]
Серед українських дослідників методології синергетичного аналізу слід зазначити В. Андрущенко, В. Білоус, І. Добронравову, А. Євдюх. Вони вважають, що ця методологія ґрунтується на міждисциплінарному підході та використанні таких методів навчання як самонавчання, мотиваційне навчання, інтерактивне навчання (нелінійний діалог), адаптивне
навчання, кейс-метод та ін.
Сучасна українська освіта, що нині трансформується на основі принципів Болонської
конвенції, робить лише перші кроки на шляху створення синергетичної системи освіти. За
таких умов, особливої актуальності набуває проблема застосування синергетики як інтегративної методології у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх фахівців у
галузі міжнародної економіки і міжнародного бізнесу.
Метою даної статті є обгрунтування моделі формуванні соціокультурної компетенції,
розробленої фахівцями кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і менеджменту на основі системно-синергетичного підходу.
Українські науковці вважають, що у сучасних умовах великі виробничо-технологічні
комплекси і транснаціональні компанії існують як самоорганізовані, самокеровані і нелінійні
системи. Їх діяльності властива багатоваріантність, багатофакторність, системна самоорганізація (системно-синергетична модель самоуправління), кооперативна взаємодія усіх підсистем і т. д. Сучасний корпоративізм розглядається синергетикою як особливий вид соціокуль205

турного партнерства, який передбачає і забезпечує узгодження інтересів і цінностей усіх
сторін, розробку спільних рішень, укладання спільних договорів, ведення перемовин.
[1, с. 125]
Ключовими поняттями у вищенаведеній цитаті є «системність», «самоорганізація», «синергетика». Коротко зупинимось на кожному з них. Загальновідомо, що методологічна специфіка системного підходу полягає у дослідженні певних об’єктів як складних систем. Системний підхід – зокрема стосовно соціокультурних моделей відслідковує шляхи зберігання
структурного портрету системи. Синергетика, на відміну від системного підходу цікавиться
процесами переструктурування, спрямованості до нових кооперативних зв’язків, певного самовпорядкування, соціокультурного порядку.Проте, синергетика як інтегративна методологія, не ігнорує діалектичну системність, а, навпаки, інтегрує в єдину методологічну систему
здобуття знань і їх практичного використання в усіх галузях суспільного життя.
На початку 2016 р. в Україні дедалі більше говорять про необхідність реформ економічного устрою держави, що надає надзвичайної нагальності питанню підготовки нового покоління економістів, здатних творчо використовувати здобуті знання у роботі, ефективно діяти
та спілкуватися не тільки рідною а й іноземною мовою під час безлічі нелінійних контактів.
Вирішення комунікативних завдань у процесі вивчення ділової іноземної мови потребує
особливого підходу, орієнтованого на засвоєння соціокультурних реалій іншомовних спільнот у контексті домінант гуманізації та соціологізації навчального процесу. Таким чином,
модель формування соціокультурної компетенції фахівців з міжнародної економіки і менеджменту слід розглядати як багаторівневу, багатофакторну гуманітарну систему, яка формується, реструктурізується та вдосконалюється з огляду на еволюційні зміни у трансфері інформації в іншомовному економічному дискурсі під впливом глобалізаційних процесів.
Оскільки підготовка студентів з іноземних мов в економічному ВНЗ інтегрована до системи професійно-орієнтованої освіти, то принципами побудови моделі формування соціокультурної компетенції на основі системно-синергетичного підходу слід вважати:
• принцип міждисциплінарності;
• принцип готовності до самонавчання;
• принцип свідомої полікультурності;
• принцип готовності до соціального партнерства;
• принцип інтерактивності (нелінійності відносин);
• принцип компаративності;
• принцип адаптивності.
Говорячи про формування соціокультурної компетенції у процесі викладання іноземної
мови, слід визначитися, що включає до себе поняття культури і якій саме культурі слід навчати. Так, українські науковці вважають, що професійна культура фахівця з економіки
складається з:
• культури ведення бізнесу (володіння основами підприємницької діяльності і менеджменту);
• інформаційної культури (володіння основами інформаційної діяльності та знання новітніх інформаційних технологій);
• культури ділового спілкування (знання норм ділового етикету, норм усної та письмової ділової комунікації);
• правової культури (володіння основами права і нормами правової поведінки);
• іншомовної культури (здійснення міжкультурної ділової комунікації);
• психологічної культури (розуміння психологічних явищ, пов’язаних з
діловими стосунками людей);
• економічної культури (володіння основами економічних теорій, мікро- і макроекономіки, маркетингу тощо) [2, с. 46–47].
Спираючись на принципи, теоретичні та методологічні засади, що були викладені вище,
кафедрою іноземних мов факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету було розроблено модель формування соціокультурної компетенції. На наш погляд, вона є цілісним теоретично-методологічним комплексом,
який, у свою чергу, містить такі комплексні завдання як:
– концептуалізація поняття культури;
– концептуалізація поняття міжкультурної комунікації;
– концептуалізація поняття «соціокультурна компетенція» та шляхи її формування;
– зв’язок мови та культури; визначення мовних спільнот;
– професійний дискурс в парадигмі професійно-орієнтованої освіти;
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– концептуалізація поняття корпоративної культури;
– економічна культура та навички ведення бізнесу;
– методологія крос-культурного аналізу.
Мова, виступаючи найважливішим засобом актуалізації і функціонування людської культури, відображає і фіксує соціальні та культурні явища, забезпечує діалог з носіями різних
культур. На думку співрозробників, модель складається з наукового, ділового, виховного,
навчального та культурного вимірів, проте в перерізі її поєднує мовна траєкторія, адже мова
є інструментом комунікації у кожному з них. Такий підхід відображає синергетичну зміну в
педагогічній філософії, під час якої формування соціокультурної компетенції засобами ділової іноземної мови інтегрується до процесу набуття процедурних знань на макрорівні і створює надійне підґрунтя для підготовки студентів КНЕУ як конкурентоспроможних учасників
міжнародного ринку праці.
Викладене дає нам підстави зробити такі висновки:
¾ інтеграція України до європейських та світових соціально-економічних процесів, які
здійснюються на принципах синергетики та трансформаційні процеси української освіти на
основі принципів Болонської конвенції, які також за своєю суттю є синергетичними,
об’єктивно вимагають активного формування і ефективного функціонування системи синергетичної освіти в Україні;
¾ сучасні ТНК базуються на системно-синергетичній моделі управління, що вимагає побудови навчального процесу в економічному ВНЗ на аналогічних засадах;
¾ модель формування соціокультурної компетенції, що була розроблена фахівцями кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ, є системносинергетичним комплексом і готує студентів до професійних відносин, які характеризуються
ефективним управлінням, взаємним розумінням інтересів, нелінійними комунікаціями, відкритістю взаємних зв’язків, самовідповідальністю і взаємовідповідальністю.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
У ВИКЛАДАННІ ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Анотація. У пропонованій статті автор розглядає можливість застосування під час викладання української фахової мови такої педагогічної системи, як технологія розвитку критичного мислення. Дослідник здійснює аналіз окремих її методів і прийомів й окреслює перспективи їх запровадження в навчальний процес у вищій школі, а також робить висновок про те, що інноваційні технології
навчання, які відбивають сутність майбутньої професії, формують професійні якості фахівця, що
актуалізує необхідність їх інтеграції в навчально-пізнавальну діяльність студентів в освітньому
процесі.
Ключові слова: освітній процес, педагогічна система, інноваційні технології навчання, навчально-пізнавальна діяльність, технологія розвитку критичного мислення, українська фахова мова, професійні якості фахівця.
Abstract. In this paper, the author examines the possibility to use such an educational system like
technology of critical thinking development during teaching of the professional Ukrainian language. The
researcher analyzes some of its methods and techniques and outlines the prospects for their introduction in
the educational process in high school. The author concludes that innovative learning technologies that
show the essence of a future profession form professional qualities of a specialist, and it actualizes the
necessity for their integration in educational and cognitive activity of students in the educational process.
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Підґрунтя освітньої парадигми ХХІ століття складає концепція збалансованого розвитку,
де освіта розглядається не як статична, а як динамічна система, що передбачає поєднання та
взаємне доповнення процесів оволодіння знаннями й набуття соціального досвіду, і позиціонується як партнерська освіта. Сутність такого розвитку освітньої системи якнайкраще передає думка американського філософа і педагога Дж. Дьюї, який свого часу дійшов висновку,
що «фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому,
щоб розвивати в них критичний спосіб мислення» [5]. До переходу від «накопичувальної
моделі освіти» (тобто статичної) до «визвольної моделі» (динамічної) закликав і бразильський психолог-педагог П. Фрейре, який наголошував на тому, що «банківська модель освіти»
передбачає механічне передавання інформації і нетворче, некритичне механічне засвоєння
знань, натомість навчання, що ґрунтується на концепції визвольної освіти, полягає у створенні проблеми й розгортанні діяльності, що передбачає взаємодію учителя й учня, а відтак –
діалог, мета якого – дослідження об’єкта пізнання [21].
Одним із шляхів переходу до динамічної системи освіти є застосування технологій активного навчання, з-поміж яких вирізняється технологія розвитку критичного мислення. Проблеми створення теоретичного підґрунтя і практичного запровадження цієї педагогічної технології у своїх працях зверталися зарубіжні педагоги і психологи, зокрема Д. Брунер,
Дж. Гілфорд, Д. Клустер, А. Кроуфорд, Г. Ліндснай, Д. Макінстер, І. Мороченкова, Т. НоельЦигульська, С. Метью, В. Саул, Д. Стіл, Ч. Темпл, Р. Томпсон, С. Уолтер, К. Халл,
Д. Халперн, П. Фачоне та ін., а також теретики і практики вітчизняної педагогічної думки
І. Баранова, А. Брушлінський, Д. Вількєєв, Н. Вукіна, Н. Дементієвська, З. Калмикова,
І. Карпова, О. Марченко, О. Матюшкін, Л. Пилипчатіна, О. Пометун, Ю. Сугробова,
І. Сущенко, Х. Тамбовська, С. Терно, О. Тягло, Т. Хачумян, Н. Череповська та ін. У працях
названих дослідників висвітлювалися як загальні положення щодо розвитку названої інноваційної освітньої технології, так і принципи її застосування при викладанні різних дисциплін.
Так, у розвідках І. Большакової [1], О. Давиденко [3], Г. Митчик [9], О. Павловської [13],
В. Соловйової [14] викладені основні засади застосування різних методів технології розвитку
критичного мислення учнів на уроках української мови в загальноосвітній школі. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень, дотепер не були розглянуті можливості застосування розглядуваної педагогічної технології на заняттях з фахової української мови у вищій
школі. Це і підтверджує актуальність порушеної проблеми.
Мета нашої статті – проаналізувати можливості запровадження окремих методів технології розвитку критичного мислення на заняттях з української мови за професійним спрямуванням.
Технологія розвитку критичного мислення – це педагогічна система, спрямована на формування у того, хто навчається, аналітичного мислення. Мета технології – навчити такого
сприйняття навчального матеріалу, в процесі якого інформацію, яку отримує студент, можна
розуміти, сприймати, порівнювати з особистим досвідом і на її основі сформулювати власне
аналітичне судження.
На думку Д. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл – авторів методичної системи «Читання та письмо
для розвитку критичного мислення»: «Критичне мислення – це складний ментальний процес,
що починається із залучення інформації та закінчується прийняттям рішення» [15]. У продовження сказаного наведемо бачення П. Фачоне, який критичне мислення і критичного мислителя потрактовує як«цілеспрямовану, саморегулювальну систему суджень, що застосовуються для інтерпретації, аналізу, оцінювання й формулювання висновків, а також для
пояснення доказових, концептуальних, методологічних, критеріологічних або контекстуальних розмірковувань, на яких сама система суджень ґрунтується. Критичне мислення важливе
як інструмент для дослідження. Ідеальний критичний мислитель тямущий, добре інформований, розумно довірливий, неупереджений, гнучкий, справедливий в оцінках, чесно визнає
власні слабкості, розсудливий при прийнятті рішень, готовий переглянути свою точку зору,
має чітке уявлення про предмет, спокійний у складних ситуаціях, наполегливий у пошуках
потрібної інформації, розумний у виборі критеріїв, спрямований на пізнання й отримання результатів, які настільки є точними, наскільки цього потребують обставини і предмет дослідження» [20].
З огляду на це учені виділяють такі принципи розвитку уміння мислити критично:
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– інформаційної насиченості навчального і практичного матеріалу;
– соціальної обумовленості предмета осмислення;
– комунікативності в процесі осмислення проблеми та її обговорення;
– проблемності змісту матеріалу; мотивації і потреби набувати знання;
– науковості, істинності і доступності інформації;
– спадковості навчання мислити [18].
На різних етапах навчання критичного мислення науковці радять удаватися до різних методів. Так, базові заняття передбачають застосування таких методів, як структурований
огляд, знаємо – хочемо дізнатися – дізналися, читання в парах, узагальнення в парах, лінія
цінностей, «мозковий штурм», дошка запитань, пошук запитань, спрямоване читання, «Акваріум», «Павутинка дискусій», «М-схема» та ін.
Усі названі методи спрямовані на розвиток мислення студентів, вироблення уміння знаходити рішення у тій чи тій проблемній ситуації й однаково ефективно можуть бути запроваджені на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (залежно від тематичного наповнення і рівня підготовки студентів).
Так, при вивченні теми «Правопис слів іншомовного походження», що безпосередньо
пов’язана з оперуванням студентами термінологічною лексикою, на нашу думку, можна використати такі методи технології розвитку критичного мислення.
На стадії «Виклик» (актуалізація пізнавальних процесів) застосовуємо:
а) структурований огляд – коротку лекцію, повідомлення або пояснення, що дається на
початку заняття, щоб зацікавити студентів, репрезентувати ключові поняття і підготувати їх
до засвоєння матеріалу з теми;
б) «знаємо – хочемо дізнатися – дізналися» – у процесі роботи студентів спочатку просять подумати над тим, що вони вже знають з теми цього заняття (у таблиці знак «V»), чого
вони не знають, але для них актуально про це дізнатися (у таблиці знак «?»), що дізналися на
занятті (у таблиці знак «+») (остання графа таблиці заповнюється на стадії «рефлексії»).
V
знаємо

?
хочемо дізнатися

+
дізналися

На стадії «Побудови знань» (засвоєння змісту) доцільно вдатися до таких методів:
а) взаємоопитування в парах – двоє студентів, опрацьовуючи теоретичний матеріал із теми заняття, роблять паузу після кожної значущої позиції і ставлять один одному запитання
різного рівня за змістом прочитаного (ця форма, крім того, сприяє розвитку комунікативних
навичок);
б) діаграма Венна – техніка графічного подання інформації, що виявляється при обговоренні двох ідей, між якими існують спільні й відмінні риси (наприклад, правопис літер «и» та
«і» після приголосних); інформацію подано у вигляді двох або кількох кіл, які накладають
одне на одне пропорційно до збігу чи відмінностей, виявлених у процесі обговорення (застосовується для індивідуальної роботи).
На стадії «Консолідація» (рефлексія) правомірно використати метод кластерів – це спосіб
графічної організації матеріалу, який дозволяє зробити наочними ті мисленнєві процеси, які відбуваються при зануренні в ту чи ту тему. Кластер відображає нелінійну форму мислення, тому
іноді такий спосіб називають «наочним мозковим штурмом» (виконується індивідуально).
Застосування методів технології розвитку критичного мислення на заняттях фахової
української мови позитивно впливатиме на удосконалення мисленнєвих і мовленнєвих навичок студентів, розвиток їхніх творчих здібностей, умінь і навичок оперувати мовними категоріями, чітко й логічно вибудовувати висловлювання в усній чи писемній формі відповідно
до комунікативної інтенції і конкретної ситуації спілкування.
Викладене дозволяє зробити висновок про те, що інноваційні педагогічні технології, які
відбивають сутність майбутньої професії, сприяють формуванню професійних якостей фахівця, і тому їх необхідно застосовувати разом з іншими видами навчально-пізнавальної діяльності студентів в освітньому процесі вищої школи.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ
Анотація. У статті обґрунтована значущість концепту «міжкультурна комунікація» у навчальному процесі вищого навчального закладу. Проаналізована сутність поняття «міжкультурна компетенція» як нового напряму сучасної антропометрично-орієнтованої науки. Автором розглянуті
складники міжкультурної компетенції і компетентності, підходи ряду авторів до розуміння проблеми. Розкрито завдання формування міжкультурної компетенції в навчальному процесі.
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Abstract. The article focuses on the significance of Intercultural Communication concept in the
curriculum of higher educational establishments. The author examines and analyses the essence of the
concept of Intercultural Communication as a new trend in a modern anthropometrically oriented science.
The article covers particular components of intercultural competence and some authors’ approaches to the
problem. Special attention is paid to the challenges of intercultural competence formation in the university
curriculum.
Key words: intercultural aspect of economic activity, communicative tolerance, intercultural
communication, intercultural competence, national aspects of intercultural communication, cultural
scenarios.

Постановка проблеми. У сучасному світі все більше актуалізуються міжнародні, а отже,
і міжкультурні контакти у зв’язку з активною глобалізацією в багатьох галузях економічної
та суспільної діяльності, яка супроводжується виходом вітчизняних підприємств на іноземні
ринки, активізацією міжнародної діяльності національних компаній та спільних підприємств,
розвитком міжнародних зв’язків. В умовах побудови якісно нової платформи для прозорої і
продуктивної міжнародної багатовекторної співпраці України з країнами ЄС і всього світу,
готовність до успішного міжкультурного спілкування видається ключовою необхідністю для
майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки і бізнесу.
Важливість міжкультурного аспекту в економічній діяльності отримує визнання серед
вчених, які ведуть розробки в галузі економіки, а також економістів-практиків. Багато теоретичних моделей класичної економічної теорії, які й сьогодні лежать в основі прийняття рішень комерційними компаніями, орієнтуються виключно на економічні принципи та не враховують культурних особливостей сторін відповідно до такого підходу до економіки
підприємств, як «culture free» («незалежний від культурних факторів»). Значущість іншого
підходу – «culture bound» – у зв’язку з активною глобалізацією поступово набуває все більшої очевидності в діловій та економічній практиці.
Менеджери та маркетологи, економісти та інші фахівці, які працюють у транснаціональних компаніях, повинні мати гнучке мислення у зв’язку з існуванням постійної необхідності
досліджувати потреби та побажання окремих ринків та адаптувати стратегію і тактику, продукт і рекламу, враховуючи відмінності між ринками та шаблони поведінки людей у цільових ринках. Велику роль у цьому контексті буде відігравати їх готовність до «культурного
співпереживання», яке визначається як здатність розуміти внутрішню логіку інших способів
життя.
Поняття «компетенція» (лат. competentia – належність за правом) означає обізнаність та
досвід індивідуума в певному питанні або колі питань й охоплює універсальні та вузькоспецифічні предметні сфери.
Мета цієї статті – проаналізувати сутність поняття «міжкультурна компетенція» з позицій
комунікативної лінгвістики як нового динамічного напряму сучасної антропоцентричноорієнтованої науки. Предметом дослідження є поняття міжкультурної компетенції у теорії
міжкультурної комунікації, що спирається на засади мовної комунікації, проте значно розширює межі її реалізації в комунікативному процесі.
Завданням у викладанні є навчити спеціаліста оволодіти системою знань, розуміти особливості міжкультурного спілкування, яке передбачає знання універсальних для культур світу
норм поведінки, правил у поєднанні зі специфічними нормами етикету, властивими для конкретної культури.
Виклад основних результатів дослідження. Міжкультурна комунікація в професійноорієнтованій освіті розглядається як знання мовних особливостей та механізмів, які дозволяють спілкуватися та передбачають обмін уявленнями, ідеями, установками, настроями і
почуттями в діловій взаємодії з урахуванням менталітету, ціннісних установок і поведінкових стереотипів. У виконанні цих складних завдань основним є поняття компетенції, а саме
міжкультурної компетенції.
Поняття компетенції є одним із визначальних у теорії мовної комунікації. Воно вирізняється комплексним характером, оскільки містить лінгвістичні та нелінгвістичні (психологічні, когнітивні, соціологічні й культурологічні) ознаки. Ґрунтовний аналіз поняття компетенції, висвітлення його багатогранної суті в комунікації були предметом дослідження багатьох
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мовознавців у США [6; 7; 8; 9], Росії [3; 4; 5] та Україні [1]. Ноам Хомський [10] запровадив
у лінгвістичній теорії використання двох взаємозумовлених термінів – знання мови
(competence) та застосування/використання мови (performance). Перший характеризує певного ідеального мовця, носія мови, із його експліцитним та імпліцитним знанням системи мови. Інший відображає певну індивідуальну мовну активність, тобто реальне застосування і
сприйняття мови, що часто є недосконалим через такі фактори, як обмеженість запам’ятовування, помилки, обмовки, паузи тощо. Трактування поняття компетенції за Хомським мало суттєвий недолік, оскільки загалом обмежувалося знанням граматики і мало статичний характер. Теорію Хомського детально проаналізували, переглянули й розвинули
авторитетні американські лінгвісти [8; 9].
Оскільки знання лише мовного коду не є достатнім для ефективного спілкування в різноманітних контекстах і ситуаціях, впроваджено інший, значно ширший за значенням термін –
комунікативна компетенція (communicative competence). Розроблено динамічну модель комунікативної компетенції, що складається із чотирьох визначальних компонентів:
1) граматичної компетенції, тобто знання і використання мовного коду, що охоплює словниковий запас, правила фонетики й орфографії, словотворення і структуру речення;
2) соціолінгвістичної компетенції як здатності розуміти і продукувати повідомлення в певних соціологічних контекстах і відповідному регістрі;
3) дискурсивної компетенції (здатність поєднувати повідомлення у зв’язні дискурси);
4) стратегічної компетенції (як вміння добирати ефективну стратегію і тактику вербального і невербального спілкування) [9]. Комунікативна компетенція формується з лінгвістичних і паралінгвістичних чинників і завжди реалізується в певному контексті ситуації в усному або письмовому форматі.
Термін «міжкультурна компетенція» передбачає набір знань, умінь, навичок, здібностей,
що дозволяє ефективно взаємодіяти з представниками інших культур, адаптуватися до
комунікативної ситуації. С. Г. Термінасова говорить про те, наскільки значуща в міжкультурній комунікації комунікативна компетенція, що представляє собою «знання символьних
систем і правил їх функціонування, що використовуються в комунікації, а також принципів
комунікативної взаємодії» [5]. Міжкультурна компетенція та комунікативна компетенція тісно взаємопов’язані. Вони представляють культуру мови як базовий елемент міжкультурної
комунікативної компетенції. В умовах роботи, що передбачають спілкування іноземною мовою, набагато складніше розвивати комунікативний складник міжкультурної компетенції,
включаючи навички міжособистісного спілкування: встановлювати контакти, стосунки, ініціювати бесіду. І. Л. Плужник визначає міжкультурну комунікативну компетенцію як «функціональні вміння розуміти погляди та вміння представників іншої культури, коригувати
свою поведінку, долати конфлікти в процесі комунікації, визнавати право на існування різних цінностей, норм поведінки» [4, c. 3].
У контексті визнання прикладного аспекту міжкультурної комунікації, який проявляється
в особистісному і професійному спілкуванні, спільнота орієнтується сьогодні на формування
міжкультурної компетенції або компетентності, що розглядається як одна з необхідних здібностей сучасного спеціаліста.
Аналізуючи доробок дослідників різних шкіл і напрямів, Ф. Бацевич [1, с. 122–125] виокремлює чотири типи компетенції адресанта й адресата: мовну, предметну, комунікативну та
культурну. Отже, предметна компетенція – це розуміння предметного (феноменального світу), системні та структурні зв’язки між його складниками, тобто орієнтація людини у фізичному світі; культурна компетенція – це орієнтація носія мови в базових елементах культури,
крізь які усвідомлюється предметний світ; мовна компетенція – знання учасниками комунікації мовного коду і правил його використання; комунікативна компетенція – сукупність
знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також вербальних і невербальних засад спілкування.
Висновки. Отже, оволодіння професійно орієнтованою іншомовною міжкультурною комунікативною компетенцією в гуманітарній сфері можливе за умови взаємодії наповнених
загальнокультурним та культурно-специфічним змістом базових структур особистості в комплексі мотиваційної, когнітивно-операційної, емоційно-почуттєвої та поведінкової сфер.
Зважаючи на це, необхідно:
• формувати мотиви, спрямовані на розширення міжкультурного професійного досвіду за
допомогою занурення в ситуації, що відображають відмінності субкультурних цінностей, і
виховання поваги до цих відмінностей, нестереотипного ставлення до них, спрямованості на
встановлення професійних контактів і стосунків;
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• формувати когнітивну основу, що передбачає здібність усвідомлювати загальні та специфічні особливості в культурно-мовних картинах світу через порівняння, осмислення та
прийняття культурно-специфічних відмінностей, виражених у нормах, цінностях, поведінкових прикладах у контекстах професійної діяльності, що дозволить здолати етноцентризм,
культурний шок, посилити адаптивні механізми інтегрування в міжкультурне середовище;
• формувати приклади поведінки, надаючи їм толерантний характер на основі здібності
розуміти інших, гнучкості мовних і немовних засобів, некатегоричних суджень; реалізувати
формування міжкультурної компетентності на основі технологій крос-культурного аналізу і
коментування профільних аутентичних текстів; контекстного спостереження; тренінгових
технологій рефлексивності, професійної поведінки, емоційно-мовної сензитивності; методів
аналізу професійних інцидентів, рішення професійно-значущих ситуацій-кейсів; аутокоментування вітагенних міжкультурних ситуацій, аналізу професійної сензитивності, ключового
інформанта; прийомів асоціативного розгортання професійних перспектив, аналізу культурно-маркованих іншомовних засобів.
Рівнями сформованості міжкультурних компетенцій варто вважати: елементарний; достатній; високий, а критеріями – мотиваційний (націленість на професійний розвиток); когнітивний (знання комунікативних кодів, стратегій, тактик і дискурсивних умінь міжкультурних
компетенцій); функціональний (володіння лінгвосоціокультурними нормами вербальної та
невербальної комунікації; уміння варіювати комунікативні засоби; регулювати мовну поведінку адекватно ситуації).
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К ПРОБЛЕМЕ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем, связанных с адекватностью перевода
терминов литературоведения. На современном этапе развития терминосистем узбекского языка
проблемы литературоведческой национальной терминологии обозначились явственно. В связи с
этим, выявляются проблемы упорядочивания литературоведческой терминологии в одном отдельно
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взятом языке, которые многократно увеличиваются и усложняются при поиске и нахождении адекватного перевода с языка на язык.
Ключевые слова: металитературоведение, термин, литературоведческая терминология, метаязык, диффузность терминов.
Abstract. The article is devoted to the research of the problems connected with the adequacy of
translation of literary terms. Modern stage of development of terminological system in Uzbek language these
problems appeared more distinctively. But the problems become more complicated when we deal with the
process of translation to find it adequate equivalent in the language of translation.
Key words: meta-literary studies, term, literary terminology, metalanguage, term diffusion.

Вусловиях всеобщей глобализации проблема термина и терминологии в последние годы
постоянно находится в поле зрения литературоведов всего мира. Ученые прошлого времени
и современные подчеркивают главную проблему литературоведческой терминологии: многозначность термина сравнительно с терминологией естественных и точных наук, его синонимичность и отсутствие четко очерченных границ в обозначении именуемого понятия. В
частности, этим объясняется неоднозначность, пестрота и противоречивость в истолковании
не только сравнительно новых литературоведческих терминов, но и таких традиционно устоявшихся, общепринятых, как стиль, образ, сюжет, тема, направление, течение и т.п.
Развитие современного литературоведенияпредставляет собой процесс непрерывного выявления новых фактов литературной действительности, их обобщения, систематизации, оценки.
Этот процесс ведет к возникновению новых понятий, которые должны быть терминологизированы, ибо познание выражается в терминах. Уже сейчас в терминологической науке разработан
ряд если не бесспорных, то вполне аргументированных и исследованных теоретических положений, принятых большинством терминологов. Устоялось и определение термина. Ср. «Термины – это специальные слова, ограниченные своим особым назначением; стремящиеся к однозначности, чтобы точно выражать понятия и быть названиями вещей» [1, с.13]
Современная литературоведческая терминология является составной частью металитературоведения, изучающего литературоведческую терминологию как язык второго порядка, по
отношению к которому язык литературы выступает как объект исследования. В.В. Куриловым дается следующее определение: «Металитературоведение – это цикл дисциплин, направленных на изучение литературоведения»[2, с.7]
Известна мысль Г.О.Винокура, считавшего, что в роли термина может выступать всякое
слово, но в таком употреблении оно приобретает особую функцию. Однако разграничение
термина и обычного слова (и в этом едины многие исследователи) лежит не в плане выражения, не столько в самих словах, сколько в системе понятий определенной отрасли науки. Терминами могут стать обычные слова, но тогда они выходят за пределы общеупотребительной лексики и попадают особую область терминологической системы. Например, термин
значение характеризуется рядом словосочетаний, отражающих его реализацию в метаязыке:
значение языковое, значение контекстуальное, актуализация \ реализация значения и т.п.
Л.И.Тимофеев подчеркивал, что «термин, взятый как член терминологической системы
должен характеризоваться строгой однозначностью и определенными отношениями к другим членам системы». При этом ученый отмечает, что термины литературоведения далеко не
во всем отвечают строгим требованиям, предъявляемым к понятию «термин». Это связано с
рядом причин, прежде всего со спецификой объекта исследования, его многомерностью и
многообразием его связей с другими объектами, не позволяющими выработать систему однозначных общеупотребительных терминов.[3, с.408]
Выработке адекватной однозначной терминологии препятствует вторжение в литературоведение терминов других наук, особенно естественно-математических, например: матрица,
интегральный, дифференциальный, множество, множитель, информация, энтропия, обратная
связь, вероятность, кодирование, сигнал, эпицентр, черный ящик, силовое поле и мн.др. Однако этот процесс нельзя оценивать однозначно. Это объективный процесс, отражающий настоятельное желание литературоведов придать «строгость» и «научность» исследованиям в
своей области, содержательно наполнить терминологию своей сферы. К сожалению, это не
всегда осуществимо, так как отступление от дисциплины бытования термина (сигнал, модель, знак, символ, код) размывает его исконное терминологическое значение, создавая прецедент его произвольного использования.
Диффузности терминов способствует метафоричность, поскольку очень большое их количество формируется из метафор. Ученые осознавая когнитивную силу индивидуально214

образной метафоры, прибегают к ней в принципиально сложных ситуациях для конструирования «возможных миров». В качестве примеров можно привести множество терминов из
терминосистем В.Гумбольдта, В.В.Виноградова, М.М.Бахтина, В.Шкловского, современных ученных, исследующих индивидуально-авторские картины мира, или знаменитую метафору С.С. Аверинцева, определяющего филологию как «службу понимания». Эти «метафоры
века», конструирующие и описывающие целые направления в литературоведении, сами становятся «сигналами понимания».
Факт понимания переноса понятий и терминов можно просто констатировать, но можно
и проанализировать этот процесс в разных науках и в разные эпохи. Подобный разбор помог
бы выявить закономерности таких переносов в литературоведении.
Мы перечислили лишь малую часть проблем, связанных с литературоведческой терминологией, но и из этого перечня вытекает необходимость ее упорядочивания, систематизации,
концептуализации.
Велики проблемы упорядочивания литературоведческой терминологии в одном отдельно
взятом языке, но они многократно увеличиваются и усложняются при поиске и нахождении
адекватного перевода с языка на язык.
На современном этапе развития терминосистем узбекского языка проблемы литературоведческой национальной терминологии обозначились явственно. Главное из них переосмысление, новое понимание устоявшихся литературоведческих понятий, составляющих ядро
этой системы. Изучение процессов, происходящих в современном узбекском литературоведении, позволяет обозначить главные из них:
1. Переосмысление известных терминов.
2. Отказ отинтернациональных терминов и проблема нахождения равнозначных эквивалентов в родном языке и их идентификация.
3. Вливание в литературоведение огромного количества новых терминов и понятий.
Современная отечественная терминология должна опираться на адекватно терминологизированные понятия, которые позволили бы осуществить правильное истолкование, анализ и
объяснение, как отдельного произведения, так и всего литературного процесса в целом.
Под переосмыслением подразумеваем интерпретацию термина согласно сфере его восприятия. К примеру, таких понятий как образ, герой, автор, тема, проблема, идея и т.д. Изменение «системы координат» требует их переосмысления с точки зрения современной действительности.
На сегодня мы используем международные термины, и их эквиваленты на узбекском языке.
Явление синонимии в литературоведческой терминологии имеет свои плюсы и минусы. Если в
родном языке есть равнозначный эквивалент, полностью отражающий суть данного понятия, то
в этом случае, бесспорно, можно использовать и тот и другой варианты. Это лишь обогатит терминологический ряд отечественного литературоведения. Например, такие термины, как повесть
– қисса, эвфония – оҳагдорлик, традиция – анъана, ритм – маром, строфика – банд, изоссиллабизм – тенгхижолилик, новаторство – новаторлик, экспрессивность – экспрессивлик – таъсирчанлик и мн.др. Но на ряду с ними, есть понятия которым невозможно подобрать ёмкие и точные
эквиваленты в узбекском языке. Например,такие, как сюжет, фабула, жанр, мотив, композиция,
конфликт и др. Перевод вышеупомянутых терминов приведет к нарушению их содержания и
выходу данных эквивалентов за пределы терминосистемы. Например, сюжет – воқеалар тизими
(система событий), композиция – қурилиш (построение), жанр – шакл (форма), род – тур (вид).
Тогда как сюжет – «это цепь событий, изображенная в литературном произведении, жизнь персонажей в ее пространственно-временных изменениях, в сменяющих друг друга положениях и
обстоятельствах»[4, с.233] Или композиция – «соединение частей, или компонентов, в целое;
структура литературной художественной формы. Композиция – соединение частей, но не сами
эти части».[5 с.115] В данном случае, на наш взгляд, целесообразнее использовать общепринятые во всем мире термины. Это избавит нас от терминологической путаницы, а впоследствии –
от ошибочного анализа литературных процессов.
Еще одна крайность в литературоведческой терминологии – это перевод без уяснения
этимологии данного слова. Например, международный термин миф (образованный от греческого mythos - повествование) – «создание коллективной общенародной фантазии, обобщенно отражающее действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые мыслятся первобытным сознанием вполне реальными».[6 c.222] В
работах некоторых отечественных литературоведов эквивалентом термина миф считают
асотир.Асотир – это понятие, близкое к сутрам. В ведах, религии древних индусов, даны
правила проведения тех или иных обрядов. Эти правила называли сутрами. А понятие асо215

тир называло совокупность этих сутр. Сутры могут носить мифологический характер, но это
не обязательное условие. Поэтому считать термины миф и асотир равнозначными в корне не
верно. В данном случае целесообразнее использовать международный термин миф, который
убережет нас от неясности и терминологической неоднозначности.
Разработка системы понятий, отражающих всю многоаспектность данной науки, и их
упорядочение являются первоочередной задачей наших ученых. Сегодня необходимы научно аргументированные исследования, толковые и энциклопедические словари терминов, которые помогут упорядочить и систематизировать терминологию, правильно осмыслить те
или иные литературные явления, создать принципиально новые понятия, отражающие содержание современного литературного процесса, и тем самым поднять узбекское литературоведение на новую ступень развития. Необходимо отметить и тот факт, что литературоведами
нашей страны уже делаются попытки исправить такое положение дел в терминологии. В
2013 г. доктором филологических наук, профессором Национального университета Узбекистана им. М.Улугбека Балтабаевым опубликован первый том Литературной энциклопедии.
Второй том энциклопедии планируется выпустить уже в 2016 году. Д.ф.н., профессором Андижанского университета выпущен словарь литературоведческих терминов, где дается толкование многим основополагающим понятиям.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что грамотность использования или правильность токования того или иного литературоведческого понятия является мерилом культурного и эстетического развития нации в целом.
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ПРІОРИТЕТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ФОРУМ»
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Анотація. У цій статті наведено аргументи застосування методу «форум» як одного із способів віртуального спілкування. Також запропоновано ряд факторів та типів запитань для більш ефективної та плідної праці під час форуму.
Ключові слова: форум, дискусія, фактори, питання, стратегія.
Аннотация. В этой статье приведены аргументы использования метода «форум» как одного из
способов виртуального общения. Также предложены факторы и типы вопросов для более эффективной работы во время форума.
Ключевые слова: форум, дискуссия, факторы, вопросы, стратегии.
Аbstract. This article deals with forum as one of the ways while virtual speaking. Also here you will find
a wide range of factors and types of questions for a better discussion.
Key words: forum, discussion, factors, issues, strategy.

У сучасної людини слово «форум» асоціюється з одним із способів віртуального спілкування. Інтернет-форум – це спосіб організації спілкування відвідувачів інтернет-сайту. Усі
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відвідувачі сайту можуть через надсилання повідомлень обговорювати певне питання, читати та відповідати на повідомлення інших учасників форуму. Форум може фокусуватися на
довільній тематиці, адже обговорювати можна будь-що в будь-якій онлайновій спільноті.
Інтернет-форум також називають дошкою оголошень, дискусійною групою, інформаційним табло чи веб-форумом. Проте форум дещо відрізняється від блогу, оскільки блог зазвичай пишеться однією особою і враховує дописи інших тільки за відповідною інформацією
допису. Інтернет-форум надає можливість усім учасникам залишати власні дописи і відкривати нові теми.
Інтернет-форум відрізняється і від чату. Учасники чату в основному ведуть бесіди (переписуючись) у той час, коли всі зайшли в чат, тоді як учасники форуму «вішають» повідомлення, які зможуть читати інші учасники щоразу після того, як заходять у систему. Для інтернет-форумів також характерним є більша зосередженість на певній темі.
Окремі бесіди на форумах називають темами. Теми складаються з дописів учасників форуму, які, зазвичай, мають можливість свої повідомлення редагувати, додавати нові теми,
додавати дописи в обраній темі і редагувати дані власного профілю. Класичною структурую
форуму можна вважати таку:
розділи – як правило створюються адміністратором (найчастіше він і є власником) форуму. Наприклад, форум про вищу освіту може містити інформацію про новини про вітчизняні
та зарубіжні вищі школи та якість їхньої освіти;
теми – у кожному з розділів користувачі можуть створювати теми для обговорень. Зрозуміло, що адміністратор форуму повинен стежити за ними і суворо модерувати (перевіряти,
схвалювати, видаляти);
коментарі – під кожною популярною темою зав’язується дискусія, під час якої користувачі обмінюються своїми думками і пишуть коментарі. Саме через кількість тем і коментарів
до цих тем визначають життєздатність і «розкрученість» довільного форуму.
Структура форуму.
Ви можете надіслати до форум власне повідомлення або дати відповідь на існуючі повідомлення. Усі повідомлення у форумі об’єднуються в потоки. Коли користувач відповідає на
форумі на будь-яке повідомлення, його відповідь «прив’язується» до вихідного повідомлення. Послідовність таких відповідей на відповіді створює потік. Потік зображується у вигляді
дерева, яке розгалужується в напрямку зліва направо. Корінь дерева – це повідомлення, що
починає потік. З нього «виростають» відповіді, з яких також «виростають» відповіді на відповіді і т.д. «Господар» форуму визначає правила поведінки у ньому і в разі необхідності вилучає повідомлення, які не відповідають тематиці обговорення (модерує форум).
Дискусії можуть бути чудовою стратегією для покращення студентської мотивації, сприяння розумовій спритності та заохочення демократичних звичок. Вони створюють можливості для студентів застосовувати та удосконалювати уміння, включаючи здатність виражати та
захищати позиції, висловлювати різні точки зору та заручатися підтримкою та оцінювати
очевидне.[4]
Тоді як дискусії дають поштовх для досліджень та відкриттів, ведення дискусії може бути
занепокоєнням; дискусії за своєю природою непередбачувані і вимагають від нас бути інструкторами, щоб поступатися певному ступеню контролю над потоком інформації. Ретельне планування може запевнити нас, що дискусії є жвавими, нехаотичними, дослідницькими,
без втрати уваги. Плануючи дискусію, корисно подумати не тільки про пізнавальні, а й також про емоційні та фізичні фактори, що можуть як сприяти, так і перешкоджати продуктивному обміну думок.
Пізнавальні фактори: визначення та обговорення навчальних цілей; планування стратегії; гарні запитання; вкажіть напрямок та підтримуйте фокусування. До емоційних факторів
належать: демонстрування актуальності, заохочення брати участь, забезпечення високоякісної участі «номера», оцінка участі. До фізичних факторів зараховують: створення сприятливого середовища для дискусії.
Пізнавальні фактори: визначення та обговорення навчальних цілей.
Для дискусій, щоб досягнути чогось цінного, ви повинні мати ціль. Продумуйте ваші цілі
для кожної дискусії. Чи будуть ідеї та інформація, яка обговорюється, відповідати курсу в
цілому? Які вміння, знання студенти повинні отримати в результаті дискусії? Ваші цілі для
певної дискусії повинні бути тісно поєднані з вашими цілями курсу. Оцінюйте аргументи як
окремо, так і в порівнянні з іншими, і обговоріть їхню сучасну політику співучасті [2].
Формулюйте аргументи та контраргументи на законних підставах. Придумайте особливий підхід та обговорюйте такий вплив на життя людей різних соціально-економічних кате217

горій. Більш того, інформація про ваші цілі допоможе вашим студентам зосередитися на
своєму мисленні та мотивувати участь у дискусії.
План стратегії.
Після визначення цілей для обговорення запитайте себе: як я переконаю своїх студентів,
щоб вони ознайомилися із цими цілями? Сплануйте дискусію, навіть якщо в кінці ви відступите від свого плану. Ваші відповіді будуть залежати від ваших цілей. Одна з важливих речей, яку варто взяти до уваги при формулюванні стратегії, – це правильність початку дискусію. Девіс (1993) і Фредерік (1981) запропонували цікаві ідеї щодо розв’язання цієї
проблеми [3].
Гарні запитання.
Гарні запитання – це ключ для продуктивної дискусії. Вони включають не тільки питання, які ви використаєте для початку дискусії, але й питання для глибшого аналізу, уточнення
чи прикладів тощо. Девіс (1993) називає типи запитань, включаючи до них: дослідницькі запитання (дослідження фактів і основних знань); проблемні питання (вивчення припущень,
висновків та інтерпретацій); відносні запитання, запитання про порівняння тем, ідей, чи проблем; діагностичні запитання (дослідження мотивів чи причин); дійові запитання (спонукають до висновків чи дій); причиново- наслідкові запитання (про звичайні відношення між
ідеями, ідеями чи подіями); поширені запитання (для розширення дискусії); пріоритетні запитання (пропонують зміну у фактах чи питаннях); підсумкові запитання (зробіть синтез).
Починати варто із схожих запитань, які допоможуть учасникам дискусії закласти основу набутих знань та набути впевненості; це також дасть вам як інструктору можливість корегувати фактичні неточності чи непорозуміння до того, як дискусія стане складною та абстрактною.
Використання різних типів запитань може допомогти студентам змоделювати способи,
де експерти використовують запитання, щоб удосконалити аналіз. Ставлячи багато запитань
одночасно, ми цим спантеличуємо студентів, оскільки вони не знають, на яке питання відповісти спершу. Загальне запитання може стати початком для будь-якої гарної дискусії за
умови, що наступне запитання вимагатиме пояснення чи доведення. В іншому разі загальні
запитання призупинять дискусію. Дуже важливо залишати час наприкінці дискусій для синтезу основних проблем, порушених ключових питань [1].
Тому, складаючи завдання для дистанційного курсу «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» для 2 курсу, треба враховувати сучасні методи навчання та викладання у вищій школі. Оскільки студенти дистанційного навчання певною мірою обмежені «face-toface» спілкуванням, тому варто надавати їм можливість не тільки висловити свою думку, але
проаналізувати висловлювання своїх одногрупників. Осьдекількатемдлядискусій.
1. You are a group of experts specialising in country study. The subject of your particular
interest is the UK. Speak about various places of interest, events that are worth visiting. Imagine
your forum as a TV programme giving advice to potential travelers.
2. Junk and fattening food on line with lack of physical exercises have caused the world’s
population to obese. Organise a round table; invite fitness instructors, dieticians, people who have
overcome the same problem so that they could give some practical advice on the problem
highlighted above.
3. Alcohol and drug abuse are a curse of our contemporary life. Organize a talk show devoted to
the above mentioned problems presenting some “SAFETY DON’Ts” how to avoid these problems
as well as practical advice how to find the way out if a person gets into trouble.
Це завдання спонукає студентів не тільки висловити власну думку, а й застосувати вивчені граматичні аспекти на заняттях, вжити якомога більше вивчених фраз, словосполучень.
Тож викладач має обов’язково використовувати порад щодо запитань, наведені вище, для
плідної та ефективної співпраці зі студентами.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Анотація. У статті мова йде про комплексний підхід до навчання іноземної мови у вищій школі,
який включає практичні заняття, індивідуальні консультації, самостійну роботу студентів. Акцентовано, що сьогодні університет повинен сформувати творчого, конкурентоспроможного фахівця,
здатного працювати в умовах ринкової економіки.
Ключові слова: сучасні навчальні технології, ситуативна обумовленість, рольові ігри, активізація навчального процесу, уміння вчитися самостійно.
Abstract. The author describes the complex approach to foreign language teaching. The emphasis is put
on the practical classes, individual teaching and self-education. It is stressed that the main task of modern
university is to prepare competitive specialists.
Key words: modern educational technologies, situational determination, role play, fostering of
educational process, self-study skills.

Постановка проблеми
З давнього часу викладачі шукають способи вдосконалення своєї педагогічної майстерності. Які новітні методи використати, щоб допомогти майбутнім економістам оволодіти іноземною мовою? Як допомогти кожному студенту в його самостійній підготовці до практичних занять, як поліпшити індивідуально-консультаційну роботу, щоб повністю розкрити
творчі можливості нашої молоді?
Аналіз останніх публікацій
Автори останніх публікацій, представлені в бібліографічному списку, дають цінну інформацію щодо методики навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі, необхідності
впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, удосконалення самостійної роботи студентів. Значне місце в цих роботах належить модернізації вищої освіти і науки в
Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле є вагомим чинником її економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.
Економічні та соціальні зрушення в житті нашого суспільства значно збільшили потребу
в спеціалістах, які спілкуються іноземною мовою. Володіння іноземною мовою стало невід’ємним складником підготовки сучасного фахівця кожного профілю та кожного рівня. Ось
чому навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах посідає одне з головних місць у
розв’язанні цього питання. Курс іноземної мови у вищій школі має професійно-орієнтований
характер, тому її завдання визначаються, насамперед, комунікативними та пізнавальними
потребами фахівців. Комплексне навчання іноземної мови спрямоване на досягнення такого
рівня знань, навичок та вмінь, який забезпечує комунікативну спроможність спілкування в
професійних та ситуативних сферах, необхідну для спеціаліста економічного профілю як в
усній, так і письмовій формах.
Навчання іноземної мови передбачає комплексну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та виховної цілей.
Практична мета навчання полягає в оволодінні студентами іноземною мовою як засобом
спілкування в усній і письмовій формах в соціально-побутовій сфері.
Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток комунікативних здібностей студента,
його пам’яті (слухової і зорової, оперативної та тривалої), логічного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.
Загальноосвітня мета спрямована на збагачення духовного світу особистості, розширення знань про економічну і культурну діяльність людей різних націй і народностей.
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Виховна мета полягає в прищепленні таких якостей, як культура спілкування, толерантність, працьовитість, здатність прийняття самостійних рішень, доброзичливість.
Дієвий підхід до навчання аудіювання, мовлення та читання в їхньому взаємозв’язку, а
також комунікативний характер навчального процесу й ситуативна обумовленість вправ
сприяють досконалому володінню іноземною мовою.
Практичні заняття з іноземної мови є основою навчального процесу у вищій школі. Вони
передбачають постановку загальної проблеми викладачем, її обговорення за участю студентів, виконання контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. На практичних заняттях для
активізації навчально-пізнавальної діяльності в економічному університеті систематично використовують сучасні навчальні технології: аудіозаписи, відеофільми, дискусії, диспути, мозкові атаки, рольові ігри, презентації.
Прослуховування аудіозаписів, перегляд новин, передач супутникового телебачення, відеофільмів має велике значення для вдосконалення фонетики та навчання студентів розуміння
автентичної мови.
Під час дискусії обговорюється якесь спірне питання, проблема. Цей метод передбачає
обмін думками і поглядами учасників з приводу певної теми, розвиває мислення, допомагає
формувати погляди і переконання, виробляє вміння формулювати думки й висловлювати їх,
учить оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів, допускає альтернативні відповіді.
Дискусія може бути визначена й спровокована викладачем, але може й виникнути спонтанно. Кожен дискусійний виступ студента потрібно тактовно привітати, що слугує гарним
стимулом для творчої активності на практичних заняттях. Участь у дискусії формує у викладачів і студентів комунікативні навички, культуру спілкування, у тому числі вміння терпимо
ставитися до думки співрозмовника, аргументовано доводити свою точку зору, слухати й поважати думку опонента.
Диспут – це спеціально підготовлена й організована публічна суперечка на наукову, суспільну або будь-яку іншу тему, у якій беруть участь дві або більше сторін, що відстоюють
свої позиції. Метою занять-диспутів є формування оціночних суджень, уявлень про світ. Для
успішного проведення диспуту необхідна значна підготовка, орієнтована на ознайомлення з
проблемою, створення адекватної атмосфери в аудиторії. Учасників краще розділити на підгрупи, кожна з яких має дискутувати з іншою за заздалегідь розробленими повідомленнями,
наводити необхідні аргументи.
Мета мозкової атаки полягає у збиранні якомога більшої кількості ідей, звільненні студентів від інерції мислення, в активізації творчої діяльності, успішному вирішенні поставленого завдання. Цей метод дозволяє істотно збільшити ефективність генерування нових задумів.
Його основні принципи й правила полягають в абсолютній забороні критики точки зору опонентів, а також в заохоченні всіляких реплік і навіть жартів.
У нашому університеті на практичних заняттях з іноземної мови рольові ігри розвивають
уміння використовувати набуті знання в інсценізації певної життєвої ситуації. Рольова гра –
це один з варіантів проведення тренінгових занять. Студенти розподіляють ролі, готують
орієнтований перелік запитань і відповідей, а викладач виступає у ролі консультанта. Саме
так створюються позитивні умови взаємодії викладача і студента.
Під час презентацій студенти звітують про певні досягнення, результати виконаної роботи,
демонструють нові товари і послуги. Презентації сприяють активізації навчального процесу,
допомагають формувати логічне мислення, грамотно висловлювати свої думки, подолати надмірну скромність і сором’язливість, студенти вчаться невимушено триматися перед аудиторією.
Граматичний матеріал, який використовується в усному мовленні, читанні, перекладі та
на письмі, засвоюється за допомогою різноманітних структур: тестів, моделей, таблиць, типових фраз тощо. Особлива увага приділяється систематизації граматичного матеріалу, засвоєного студентами в попередні роки навчання.
Викладачі іноземної мови широко використовують індивідуально-консультаційну та самостійну роботу зі студентами.
Індивідуалізація у вищій школі дуже необхідна, тому що кожна людина є індивідуальністю, має психологічні особливості, свої вподобання, якості, потреби, природжені здібності,
які потребують розвитку. Студент має право на самореалізацію, гідне формування свого творчого потенціалу. Саме індивідуально-консультаційна робота передбачає створення сприятливих умов для розвитку кожного студента, розкриття його творчих можливостей. Не всі
студенти встигають глибоко засвоїти матеріал на практичних заняттях і потребують спеціальної допомоги викладача, яка надається їм на індивідуальних консультаціях.
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Сучасна вища освіта повинна не лише надати студентам систему знань, але й розвивати у
майбутніх спеціалістів уміння вчитися самостійно, творчо застосовувати набуті знання на
практиці, адаптуватися до професійної діяльності в сучасному світі. Самостійна робота студента повинна здійснюватися без втручання викладача, але під його керівництвом. Студент
працює поза межами аудиторії в зручний для себе час, використовує вітчизняну та закордонну спеціальну літературу, періодичні видання, довідники, словники, матеріали з мережі Інтернет, готується до наукових конференцій, круглих столів, колоквіумів. Самостійна робота
розвиває творче мислення студента, викликає високу зацікавленість до навчання, підвищує
професійну компетентність.
Будь-яка робота без належного контролю та оцінювання знань студентів втрачає своє
значення. Потрібно завчасно інформувати студентів про зміст та форми контрольних заходів.
На заняттях використовують різні форми контролю: модулі, лексико-граматичні тести, контрольні роботи, диктанти, доповіді за самостійно вивченою темою, перевірка домашнього
читання. Домашнє читання оцінюється викладачем під час аудиторних занять або за графіком проведення індивідуальних консультацій. Робота студента вважається зарахованою, якщо він відповів на запитання викладача щодо прочитаного, виконав післятекстові завдання,
виклав зміст опрацьованого матеріалу, вивчив нові слова і лексичні вирази.
Викладач вищої школи повинен постійно вдосконалювати свою майстерність, бути для
студента справжнім наставником, партнером, мати великий авторитет. У тісній співпраці викладачів і студентів можливо досягти значних успіхів в комплексному навчанні іноземної
мови. Лише конкретні реальні досягнення наших випускників і студентів можуть бути показником якості освіти, основою для престижного та привабливого іміджу КНЕУ. Наші вчорашні випускники працюють в солідних фірмах і банках, займають відповідальні пости в різних галузях національної економіки, успішно працюють за кордоном, користуються повагою
серед своїх колег.
Участь в позааудиторних заходах має велике значення в підготовці майбутніх спеціалістів. 12 квітня 2015 року викладачі нашої кафедри і студенти факультету управління персоналом та маркетингу взяли участь у проведенні засідання круглого столу. Саме вони запропонували актуальну тему бесіди: «Сучасний етап розвитку економіки України й асоціація з
Європейським Союзом». Студент ІІ курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту
Корбут Микита і студентка ІІІ курсу факультету управління персоналом та маркетингу Мірошникова Тетяна показали високий рівень володіння французькою мовою.
У квітні минулого року студенти І курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту Лялевич Юлія та Іванченко Оксана стали переможцями Всеукраїнської олімпіади з французької мови, посівши перше і третє місця відповідно (старші викладачі Турчанінова В.Є.,
Шпильківська Л.С.).
Уже третій рік поспіль КНЕУ запрошує найкращих знавців французької мови з усіх областей України взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді. Під час цього конкурсу національного
масштабу наші студенти знаходять нових друзів, обмінюються думками, духовно збагачуються. Такі заходи позааудиторної діяльності, які проводяться виключно французькою мовою, сприяють розвитку комунікативних здібностей студентів, збагачують їхній лексичний
запас, учать використовувати іноземну мову в практичній діяльності.
Висновки з проведеного дослідження
Завдяки впровадженню новітніх технологій, сумлінній підготовці викладача до кожного
практичного заняття, систематичному проведенню індивідуальних консультацій, удосконаленню самостійної роботи кожного студента, дбайливому ставленню до розвитку творчих
здібностей підростаючого покоління можливо досягти значних успіхів у навчанні іноземної
мови у вищій школі.
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NAUCZANIE ASPEKTÓW KULTUROWYCH NA LEKTORATACH
JĘZYKÓW OBCYCH NA WYŻSZYCH UCZELNIACH
Mots clés: aspects culturels, enseignement des langues étrangères, méthode PBL, nouvelles méthodes
d’enseignement
Key words: cultural aspects, teaching foreign languages, PBL method, modern teaching methods

Chaque étudiant d’une école supérieure est obligé d’apprendre une langue étrangère.
L’apprentissage des aspects culturels et, de la langue du pays étudié (ou des pays), constitue une
partie intégrale de ces cours. Parfois cela concerne un seul pays mais parfois, comme dans le cas de
la langue anglaise ou française, la zone comprend plusieurs pays. A l’ère de la mondialisation, de la
virtualisation et des changements nous pouvons observer au quotidien, dans notre vie privée ou
professionnelle, que les connaissances des aspects culturels de la zone de la langue apprise
deviennent très importantes. Les contacts professionnels avec des partenaires du monde entier ainsi
que la popularité des voyages dans des endroits lointains et exotiques, incitent l’intérêt pour la
culture concernant ces endroits. Les connaissances culturelles nous évitent d’un côté des faux-pas,
un comportement mal placé et des situations ambiguës; et, de l’autre, – nous permettent de savoir
comment se comporter dans des situations données, comprendre la façon d’être de nos
interlocuteurs et hôtes ainsi que leur façon de penser et réagir. Elles nous aident dans la vie
quotidienne. Grâce à elles nous savons comment vivre dans un pays étranger: comment réserver une
chambre d’hôtel, faire les courses, où déguster la cuisine locale sans avoir de désagréables
surprises. Les aspects culturels comprennent aussi les informations sur l’histoire et la géographie du
pays/des paysconcernés par l’apprentissage de la langue . Cela permet de mieux prévoir la visite
desdits pays.
Les méthodes traditionnelles de l’enseignement des langues prévoient surtout des colloques sur
les sujets liés à la culture du pays. Des colloques qui finissent parfois par un examen à la fin d’une
période d’apprentissage. Hélas, au fil du temps ces informations apprises par cœur s’échappent de
notre mémoire. Il est ainsi peut-être temps de se poser de sérieuses questions : d’une part, sur les
méthodes de l’enseignement des langues, et surtout des aspects culturels , et d’autre part sur leur
efficacité.
Les méthodes traditionnelles mettent en valeur surtout le professeur qui setrouve au centre de
tout le processus d’enseignement. C’est lui qui dirige le moded’acquisition des connaissances, lui
qui décide de l’importance de outils et lui qui choisit des méthodes d’apprentissage et de
vérification du degré de compréhension et d’acquisition. Les étudiants et le matériel ont un rôle
secondaire. Souvent les informations sont aussi mal choisies et détachées de la réalité.
Les nouvelles méthodesfavorisent un enseignement plus créatif basé sur des problèmes
authentiques. La maille la plus importante de cette nouvelle chaîne d’acquisition de connaissances
est l’élève. Ses besoins et ses capacités déterminent la façon d’apprendre. Une de ces nouvelles
méthodes est l’apprentissage par problèmes (A.P.P. En anglais : Problem-Based Learning, en
abrégé : PBL).
L’apprentissage par problèmes a été initié à la fin des années 1960 par Howard Barrows, un
médecin praticien et professeur à la faculté de médecine de l’Université McMaster au Canada. Il a
remarqué que ses étudiants étaient beaucoup plus efficaces dans leur apprentissage quand ils étaient
confrontés aux problèmes réels durant leurs études. Ensuite, après leurs années passées à
l’université dans un environnement clinique, la mise-en-œuvre de leurs connaissances pratiques se
faisait plus facilement [Barrows, Norman, Neufeld, Feightner 1982; Barrows & Feltovich 1987].
C’est ainsi que l’approche de l’apprentissage par problèmes a révolutionné tout le cursus
académique de la faculté de médecine à l’université McMaster.
La méthode A.P.P. a été rapidement adoptée par d’autres disciplines scientifiques et elle s’est
répandue sur les autres écoles supérieures du monde entier : d’abord aux États-Unis et ensuite elle
est arrivée en Europe, Asie et en Australie. Elle est maintenant utilisée dans l’enseignement des
sciences, management, droit, business, études sociales notamment dans l’instruction de futurs
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ingénieurs [Bridges &Hallinger 2007, Forsythe 2002, Garcia-Rossel 2015, Gasser 2011, Scott 2014,
Szczepaniak&Wróblewska 2012]. La diversité d’application de cette méthode permet d’estimer
qu’elle peut aussi donner la preuve de son efficacité dans l’enseignement des langues étrangères. Il
suffit de présenter un problème adapté aux compétences qu’on veut travailler et « écrire la tâche »
qui saura suffisamment motiver les étudiants pour les pousser à chercher la solution.
Le domaine de l’enseignement des langues dans lequel l’A.P.P peut s’appliquer encore mieux
que d’autres méthodes, c’est la civilisation du/des pays où l’on parle la langue enseignée.
Howard Barrows a élaboré 6 principes de cette méthode, qui sont les suivants [Barrows 1996] :
Ó Les étudiants travaillent en autonomie.
Ó L’enseignant joue le rôle de mentor, tuteur, qui propose un problème, mais n’intervient dans
le processus de recherche de solution qu’au moment où les étudiants se retrouvent dans une impasse
ou ont une mauvaise conception du phénomène étudié.
Ó Les étudiants travaillent en équipes de 6 – 8 personnes et prennent des rôles particuliers.
Ó Le problème est la base de l’organisation du travail des étudiants et la cible de tous leurs
efforts. Il doit donc être nouveau pour les élèves, motivant, poignant, stimulant afin de creuser le
sujet jusqu’à trouver la solution.
Ó Il n’y a pas une seule bonne réponse ni une seule solution. Le problème est ouvert et
différents élèves peuvent arriver à différentes conclusions. Il stimule alors les processus cognitif et
le développement des compétences de résolution de problèmes.
Ó Les nouvelles connaissances sont obtenues grâce à l’auto-apprentissage.
Si on appliquait ces principes à l’enseignement de la civilisation d’un pays, nos élèves
pourraient mieux s’y identifier et peut-être ces notions pourraient leur donner envie d’aller visiter ce
pays sans craintes de l’inconnu.
Cet article va proposer un projet de cours qui a été élaboré suivant la méthode A.P.P. Il va
proposer des idées pratiques à utiliser aux cours de langue et civilisation française. Il a été mis en
œuvre par l’auteur de cet article pendant les cours de français qu’elle donne à la Faculté de la
Linguistique Appliquée à l’Université de Varsovie. Il constitue une suggestion de l’auteur sur
plusieurs leçons élaborées autour du projet1 d’organisation d’une excursion en Normandie, une
région dans le nord-ouest de la France. Il utilise des supports recueillis par l’auteur lors de ses
nombreux séjours en France. Ce sont d’authentiques cartes, brochures, dépliants, photographies,
cartes postales et brochures de Normandie, une région située dans la partie nord de la France sur la
Manche et une petite partie de l’océan Atlantique. Cette région est très riche, à la fois
historiquement (l’expédition des Vikings, de nombreuses guerres avec l’Angleterre, et plus
récemment le débarquement des forces alliées en 1944) et géographiquement : paysage du Cotentin,
les terrains autour de Cherbourg et le Mont St Michel - monastère situé sur un îlot qui constitue
parfois une péninsule, et parfois une île, selon les marées de l’océan et les phases de la lune - inscrit
sur la liste officielle des merveilles du monde. Cette région a fait naître l’impressionnisme. En
raison de son emplacement près (à 300 km) de Paris, il est l’endroit idéal pour un week-end où
l’élite parisienne vient se détendre. C’est aussi une région agricole. Finalement c’est une région
tellement riche que tout le monde, indépendamment de l’âge, des besoins et des intérêts, y trouvera
quelque chose pour soi. Tous ces facteurs justifient que la Normandie ai été choisie comme base
pour la séquence de cours selon l’approche de l’apprentissage par problème.
Selon les principes de l’approche APP, au début tous les étudiants (20 personnes au total) ont été
divisés en groupes de 5 membres. La méthode PBL favorise le travail en petits groupes de 4-7.
Celle-ci permet la communication entre tous ses membres et de donner la possibilité d’expression
même aux plus timides pour qui l’expression de leurs idées, surtout en langue étrangère, et devant
une assemblée plus large, les stresse. En outre, les recherches en psychologie [Hołyst B. 2013]
indiquent qu’en travaillant dans un petit groupe, on se sent plus impliqués et plus responsable de
l’issue des activités du groupe. De l’autre côté, un phénomène inverse peut aussi se produire : dans
l’ensemble du groupe il est plus facile de se dissimuler, se cacher derrière le leader, de sorte que la
quantité de travail fourni est inégale. Parfois, alors, il est utile d’imposer à certaines personnes des
rôles spécifiques. Chaque groupe a besoin : d’un animateur, d’une secrétaire, d’un scribe et d’un
1
Dans la littérature en langue anglaise consacree au sujet de l’APP (PBL en anglais), l’on peut rencontrer les deux facons
pour déchiffrer l’abbreviation de l’APP : Problem-Based Learning (apprentissage par problème) aussi bien que Project-Based
Learning (apprentissage par projet). Comme expliquent Bridges et Hallinger, cette diversite est le resultat du fait que dans
cette méthode la base de l’apprentissage consiste à développer le projet [Bridges & Hallinger, 2007: 46] "(...) the basic unit of
instruction in a problem-based learning curriculum is a project.". Bien que certaines études [Nurtazn et al. 2013: 116] énumère
les différences entre l’enseignement et de projet axé sur les problèmes d’enseignement, les différences sont si insignifiantes,
que dans cet article l’abbreviation APP (PBL) va etre déchiffré comme apprentissage par problème ainsi que l’apprenissage
par projet et les deux facons seront considérés comme synonymes.
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chronométreur [Olarex 2014]. Parfois, dans de petits groupes, ces rôles ne sont pas nécessaires.
Dans la séquence de cours décrite dans cet article, de tels rôles n’ont pas été imposés.
Une fois les groupes constitués, le tuteur leur présente le sujet et explique leurs taches. Tout le
monde a été chargé d’organiser deux semaines de vacances en Normandie pour certaines catégories
de personnes. Le point de départ pour tous était Varsovie. Les étudiants devaient élaborer un plan
détaillé de l’excursion (jour après jour), régime de vacances (repas, visites des lieux, moyens de
transport, hébergement, visite intéressante et adaptées à ladite catégorie de personnes). Chaque
groupe a ensuite pioché une carte avec une tâche spécifique et individuelle. Ils ont dû travailler
collectivement et présenter ensuite les résultats des travaux devant le public constitué des membres
desautres groupes. Grâce à cette procédure de partage de toutes les connaissances acquises pendant
l’exercice, tout le monde a eu la possibilité d’apprendre de différents aspects culturels et historiques
de la Normandie. De plus, cela apermis aux étudiants de développer leurs compétences à parler
devant un public dans une langue étrangère et en même temps de pratiquer la compréhension orale.
Après avoir présenté leurs exposés, ils ont eu des commentaires des autres groupes sur la façon dont
leur discours était présenté : s’il était compréhensible, intéressant et utile et s’il contenait des
erreurs, à la fois sur le contenu du projet et de la langue. Une telle évaluation est très précieuse pour
les étudiants, car à travers elle, ils ont la chance d’améliorer et d’accroître leur efficacité dans la
résolution de futurs problèmes. En outre, la tâche était encore plus motivante car les projets
présentés devant les autres groupes ont été évalué par leurs membres, c’est-à-dire par les camarades,
pas par un professeur. Il est scientifiquement prouvé que l’évaluation faite par des amis est
beaucoup plus stimulante que celle des enseignants [Brzezińska A., 2007].
Voici les exemples de tâches – problèmes à résoudre en se basant sur ses connaissances
personnelles aussi bien que sur les documents fournis par l’enseignant:
1. Vous êtes un moniteur de colonie de vacances. Vous partez avec un groupe de 30 enfants âgés
de 10-12 ans pendant deux semaines. Veillez à ce que les enfants aient des divertissements adaptés
à leur âge et à leurs besoins, mais aussi qui leurs permettent d’apprendre à connaître un peu
l’histoire de la Normandie.
2. Vous êtes un couple marié, avec deux enfants - une fille âgées de 5 ans et un fils de 13 ans.
Vous avez env. 40 ans et vous travaillez comme historien et professeur de géographie et n’avez pas
de problèmes financiers. Organisez un voyage de sorte que tout le monde soit heureux - les enfants
et les adultes. Lors de la sélection des activités prenez en compte l’âge des enfants et les d’intérêts
des adultes.
3. Vous êtes un couple marié, retraités, âgés de 65 ans. Vous disposez de revenus modestes.
Vous cherchez un séjour paisible loin de l’agitation des grandes villes, et à la fois riche en belles
vues. Vous souhaitez également explorer la Normandie autant que possible (tenant compte de vos
capacités physiques et financières) et goûter des produits et plats régionaux.
4. Vous êtes un jeune étudiant célibataire âgé de 21 ans. Vous êtes à la recherche de
divertissement et de rencontres. Vous aimez le sport (y compris les sports nautiques) et la
randonnée. En tant qu’étudiant, vous ne pouvez pas dépenser beaucoup d’argent sur le voyage, mais
vous êtes créatif et ouvert aux gens. Vous vous adaptez également facilement aux nouvelles
situations.
5. Vous êtes un jeune couple marié (un enseignant et un architecte) avec un enfant de 2 ans.
Vous voulez vous détendre, explorer l’espace en fonction de vos intérêts et de l’éducation, mais il
faut tenir compte de l’âge, des capacités et des besoins du jeune enfant. Vous avez aussi le droit aux
temps libres, juste pour vous. N’hésitez pas à demander l’aide d’une nounou, mais ses services
seront payants et vous avez des revenus cohérents avec vos professions.
6. Vous venez de vous marier. Vous allez en voyage de noces en Normandie. Vous voulez
passer des moments inoubliables, dignes de votre lune de miel, et profiter de ce temps pour
explorer, goûter à la cuisine locale, apprendre à connaître de nouvelles personnes et les endroits
intéressants. Vous avez choisi de ne pas compter vos dépenses cette fois-ci et n’hésitez pas à faire
des folies.
7. Vous êtes un agriculteur polonais qui souhaite connaître les villages de Normandie et les
méthodes et les conditions de travail des agriculteurs français. Vous voulez aussi déguster des plats
et des produits régionaux, visiter une ferme, voir les animaux.
8. Vous êtes un jeune de 21 ans, étudiant qui est venu en Normandie par le biais d’un échange
étudiant. Vous vivez avec une famille française, ou il y a une fille de votre âge, qui étude la même
chose que vous. Mettez-vous d’accord sur ce qu’il faut voir et de quelles attractions profiter.
9. Vous êtes un homme handicapé qui se déplace en fauteuil roulant. Mais vous êtes curieux,
intéressé principalement par l’Histoire, et vous ne souhaitez pas que le handicap vous limite dans
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votre découverte de la Normandie. Vous avez un permis de conduire et vous pouvez partir en
vacances en voiture.
10. Vous partez en groupe d’amis de 6 personnes explorer la Normandie à vélo. Vous êtes
étudiants et n’avez pas beaucoup d’argent, mais vous voulez tirer le meilleur parti de votre séjour et
voir autant de choses que possible. Essayez aussi de dépenser le minimum d’argent sur
l’hébergement afin de laisser la grande majorité du budget modeste pour les visites.
Pour organiser un voyage de deux semaines selon les critères choisis au hasard parmi les 10
descriptions dessus il a fallu utiliser les matériaux emmenés par l’enseignant. Chaque groupe
pouvait utiliser un nombre indéfini de flyers, cartes postales, brochures, cartes topographiques,
publicités et photos disponibles. Parmi les matériaux utilisables il y avait, entre autres, la publicité
du parc d’accrobranches à la Soulevre, où vous pouvez également sauter a l’élastique, faire du
parapente sur la mer et les plages de Caroles, prendre le ferries pour les îles anglo-normandes :
Chausey, Jersey et Guernesey, visiter le parc d’attractions pour les enfants jusqu’à 12 ans appelé
« Le Village Enchanté », faire du manège aux parcs « Ange Michel » et « Festyland ». Les
publicités des restaurants, les brochures sur les villes de la Manche, des informations sur les lieux
de mémoire nationale de la guerre et les plages du débarquement en Normandie en 1944 à la fin de
la Seconde guerre mondiale, le Mémorial de Caen, les images des cathédrales et des églises
gothiques et romanes, la brochure sur le Mont St Michel – une abbaye figurant sur le site du
patrimoine mondial de l’UNESCO,sont divers outils utiles pour la résolution des problèmes. Ils
avaient aussi à leur disposition : des dépliants sur les musées, par exemple musée fonderie de
cloches à Villedieu-les-Poêles, musée de la poterie de Gers, musée maritime de la Cité de la Mer à
Cherbourg, aquarium avec des poissons exotiques à Granville, musées de produits alimentaires
locaux situés dans les lieux de leur fabrication : les fromages d’usine dans le Camembert et Pontl’Évêque, andouille de Vire, fabricants des célèbres alcools normands a la base de pommes
(calvados, pommeau et cidre) et de poires (poirée) dans les villages de Milly et Busnel. Les élèves
ont pu trouver également des brochures sur les villes dans lesquelles certains jours de la semaine il
y a un marché où l’on peut acheter des produits locaux et des animaux vivants, des propositions de
randonnée, cartes de pistes cyclables pittoresques le long du rivage de la Manche, dans les bois, au
milieu des champs, une publicité des casinos à Granville, Trouville et Deauville, des cartes de visite
des hôtels balnéaires, chambres d’hôtes, campings et de nombreux autres matériaux.
Tous les matériaux étaient originaux et rédigés en français. La tâche des élèves était de les
examiner : lire et comprendre puis sélectionner les matériaux appropriée pour leur séjour imposé
pioché au hasard parmi les projets décrits ci-dessus. Il fallait en même temps faire attention à l’âge
des personnes pour lesquelles ils choisissaient les attractions, mais aussi aux heures d’ouvertures
des musées et des parcs d’attractions, l’accessibilité de restaurants et hôtels pour les personnes
handicapées, le prix des restaurants, des hôtels et des billets d’entrée etc. Il fallait également
déterminer la façon de voyager en France en tenant compte des moyens de transport, leurs prix, le
temps de déplacement.
En plus de connaissances de la civilisation française, des compétences supplémentaire globales
ont été acquises à partir de ce travail : la capacité de travailler en groupes, de trouver un consensus,
d’atteindre le compromis, de tenir compte de l’avis et des idées de tous les membres du groupe, la
capacité de partager le travail entre tous les membres et de sélectionner un représentant, qui a
ensuite présenté le résultat final devant un public constitué de membres des autres groupes.
La méthode d’apprentissage par problème se déroule en plusieurs étapes. Certaines d’entre elles
sont à faire en groupe et d’autres sont constitués du travail individuel. Le projet proposé ici est
suivi à la lettre. Voici les étapes [Wannier-Morino 2004 : 8,9, Poliquin 2011]:
En groupe :
Étape 1 : Première lecture: L’équipe lit la description de la situation proposée et tente d’y
déceler les termes inconnus, le vocabulaire nécessaire à utiliser ensuite.
Étape 2 : Recherche des objectifs : Donner un titre au problème, sa description synthétique
afin de définir les objectifs derecherche. En triant et mettant en ordre les informations, l’équipe doit
trouver des concepts inconnus et y repérer les phénomènes et les mécanismes puis les faire ressortir
en objectifs d’apprentissage.
Étape 3 : Formuler des hypothèses : En mobilisant ses connaissances préalables les étudiants
doivent analyser le problème à partir de la liste faite à l’étape 2 et proposer des explications aux
phénomènes repérés. Ensuite ils formulent une liste d’hypothèses qui doivent être logiques mais pas
forcément vraies.
Étape 4 : Planification de la recherche d’informations. L’équipe doit émettre des hypothèses
sur chacun des objectifs d’apprentissages et déterminer la meilleure solution en mobilisant les
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savoir antérieur et les informations manquantes. Cette étape se déroule souvent sous forme de
brainstorming et il est nécessaire de noter les idées en les organisant en schémas ou en arbres de
concepts. Cette étape prépare les élèves au travail individuel.
Étape 5 : Établir une liste de sujets d’apprentissage. A cette étape les apprenants
redéfinissent et délimitent les objectifs d’apprentissage, les points à vérifier, les ouvrages à
consulter. Il est important que le tuteur les aide a bien définir le plan d’études et qu’il suggère
parfois les sources à consulter pour qu’ils ne se trompent pas de direction pour les recherches.
Individuellement :
Étape 6 : Recherche des réponses: Chaque apprenant individuellement recueille et analyse les
informations qu’il trouve dans les sources de son choix. Il adopte ainsi la capacité de travailler
efficacement en autonomie.
De nouveau en groupe :
Étape 7 : Mise en commun des connaissances acquises. Il sert à vérifier leur compréhension
et expliquer le problème. A ce moment les étudiants présentent et partagent les informations qu’ils
ont recueilli pendant l’étape précédente, le travail individuel. A la base de ces informations de la
recherche individuelle, le groupe entier essaye de trouver une solution au problème et des
conclusions finales.
Étape 8 : Évaluation. La dernière étape appartient surtout au tuteur. Il doit évaluer le travail et la
dynamique de groupe, l’efficacité et l’implication de chaque membre, leur capacité à avoir une
pensée logique. Avec les apprenants il doit identifier les points à améliorer et les analyser. La
huitième étape clôture tout le processus de travail selon la méthode de l’Apprentissage Par
Problèmes.
La session de l’APP présentée dans cet article a duré pendant 4 cours d’une heure et demi. Le
premier cours a été consacré à la présentation et l’explication du problème ainsi que la mise en
place de dispositifs (étapes 1 et 2). Le deuxième cours prévoyait le travail en équipe selon les étapes
3 - 5. Ensuite, pour l’étape numéro 6, (le travail individuel de recherche d’informations) les
étudiants ont travaillé en dehors des cours. A la fin, les étapes 7 et 8 ont été couvertes au 4eme
cours.
La méthode de l’Apprentissage Par Problèmes est difficile à mettre en œuvre et demande
beaucoup d’efforts de la part des professeurs qui commencent à travailler avec elle. Après un
certain temps, néanmoins, les enseignants deviennent très satisfaits des résultats de leur travail car
les élèves apprennent plus vite, ils sont motivés et les connaissances et compétences acquises durent
plus longtemps.
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Анотація.У статті обґрунтовано сутність поняття комунікативно-когнітивна компетентність, виокремлено та схарактеризовано основні його структурні компоненти; визначено його роль
у розв’язанні професійно-орієнтованих завдань майбутніх фахівців-економістів.
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Abstarct.In the article determined the essence of the concept of communicative and cognitive
competence, singled and characterized its basic structural components; determined its role in solving
professionally oriented tasks of future specialists and economists.
Key words: communicative and cognitive competence, phonetic, grammatical, lexical-semantic, stylistic
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Упродовж останніх десятиліть у наукових мовознавчих дослідженнях набув поширення
термін «мовна (або лінгвістична) компетентність», уведений до наукового обігу американським ученим Н. Хомським у 1972 р. [6; 7, с.8]. Оперуючи зазначеним терміном, українські науковці уточнюють і розширюють його структуру поняттям «комунікативно-когнітивна»
компетентність [1, с.8; 2, с.190–192; 4, с.71–71, 74; 5, с.190–191].
У пропонованій статті маємо на меті обґрунтувати сутність поняття, позначуваного терміном «лінгвістична комунікативна-когнітивна» компетентність, та виокремити основні його
структурні компоненти, що забезпечують чітке його розуміння. Сутність цього поняття розкривається у здатності мовців розуміти і продукувати усталені в мові висловлювання та засвоювати нові з метою активного практичного використання у різноманітних мовленнєвих
ситуаціях, у тому числі й професійному спілкуванні [1, с.12; 7, с.8–12]. Отже, дефініцію зазначеного терміна в основному визначають як знання усталеної системи певної мови і правил її використання та як реалізацію цих знань у численних комунікативних актах [7, с.11–
13]. При цьому акцентується увага дослідників на вияві мовної комунікативно-когнітивної
компетентності носіїв мови у трьох важливих аспектах – власне лінгвістичному, психолінгвістичному та соціолінгвістичному [Там само, с.12]. Власне лінгвістичний аспект зумовлений
двома іншими аспектами й поширюється на всі сфери життєдіяльності людини, та особливої
ваги він набуває у професійній підготовці кваліфікованих спеціалістів різних галузей знань,
яку забезпечують вищі навчальні заклади.
У процесі комунікації, професійно-когнітивної взаємодії між фахівцями певної галузі має
існувати сформований обсяг знань, умінь і навичок, підтримуваний насамперед власне лінгвістичною компетентністю, тобто вільним володінням українською літературною мовою. Загальновідомо, що з утвердженням української мови як державної її вивчення є обов’язковим
у всіх вищих навчальних закладах України незалежно від професійної спрямованості. З цією
метою введено загальноосвітній курс «Українська мова», специфіка викладання якого у ВНЗ
полягає у розширенні й активізації засвоєних випускниками загальноосвітніх закладів знань і
вмінь щодо дотримання норм і всіх можливих варіантів української літературної мови, уживаних у різних її функціональних стилях. Крім того, зазначений курс має зорієнтувати студентів на активне використання лінгвістичних знань, необхідних у їхній подальшій професійній діяльності, що свідчитиме не лише про належну фахову підготовку, а й про високий
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загальноосвітній рівень культури мови. Культура мови – це не лише опанування усталеними
мовними нормами, а й «свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовновиражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування» [3, с.285]. Завдання викладача полягає у тому, щоб навчити студентів випрацювання й дотримання у мовній практиці
усталених літературних норм на всіх рівнях мови – фонетичному, граматичному, лексикосемантичному, стилістичному тощо.
З практики викладання курсу «Українська мова» у вищій школі можна констатувати, що
цей курс покликаний, умовно кажучи, звести струнку й досконалу споруду мовної довершеності, викінченості у доборі студентами відповідних виражальних можливостей української
мови, яку вони будуть постійно підтримувати, вдосконалювати у своїй майбутній професійній діяльності. І це цілком закономірно, адже відсутність поглибленого мовленнєвокомунікативного змісту професійного спілкування може негативно позначитись на їхньому
іміджі, професійній компетентності, що є небажаним для кожної особистості взагалі. Мовна
комунікативно-пізнавальна компетентність студентів найвиразніше простежується у діалозі з
колегами, однокурсниками, викладачами. Свідченням мовної компетентності студента є не
лише чітка, правильно оформлена бесіда чи відповідь, а й уміння підтримувати тему розмови, уміння доречно й коректно дискутувати, аргументовано обстоювати свою позицію, доповнювати інформацію, вдало розширювати її горизонти під час написання студентських наукових робіт тощо.
Не потребує доведення той факт, що наймогутнішим комунікативно-когнітивним знаряддям мовця є слово, адже воно стає дієвим і привабливим, якщо висловлене доречно, вміло;
лише в такому разі воно виявляє свій не лише суспільний, а й естетичний вплив на тих, хто
його сприймає. Вільне володіння словом у всіх його різнорівневих виявах становить основу
формування мовної комунікативно-пізнавальної компетентності студентів, компонентами
якої є передусім такі її складники: фонетична компетентність, граматична, лексикосемантична, стилістична.
Формування фонетичної компетентності в умовах ситуації білінгвізму в Україні вимагає
від викладача акцентування уваги студентів на відмінностях, які існують в українській і російській мовних системах у вимові й наголошуванні слів. На відміну від фонетичних особливостей російської мови, в українській мові, наприклад, відсутнє оглушення дзвінких приголосних у кінці слів і перед глухими в середині слів, що є одиницями спільного лексичного
фонду. Пор., наприклад, чітку вимову дзвінкого приголосного [д] у словах фонд, метод, підпис в українській мові, на місці якого в російській мові вимовляється звук [т]. Спостерігаємо
також різне наголошування деяких слів. Наприклад: укр. малий (бізнес) – рос. малый (бизнес); укр. середина (кварталу) – рос. средина (квартала). При цьому варто звертати увагу й
на те, що у деяких близькозвучних чи спільнокореневих словах нечітка вимова та зміна наголосу впливає на їхнє значення. Пор.: волюта («скульптурна оздоба») і валюта («грошова
одиниця»); атлас («збірник карт») і атлас («тканина»), гривня («грошова одиниця») і гривна(«прикраса»). Особливу увагу варто приділяти запам’ятовуванню наголошування запозичених економічних термінів на зразок: маркетинг (не маркетинг), маржа (не маржа) тощо.
Граматична компетентність формується завдяки правильному використанню морфологічних форм слів і їхньому поєднанню в синтаксичних конструкціях. Наприклад, нормативним
в українській мові у формі родового відмінка однини іменників є закінчення –у: кредиту, холдингу, акцизу, банку, бізнесу, тоді як у російській мові в цих словах закінчення –а, але: векселя, акредитива, брокера, дилера, дебітора, інвестора (як і в російській мові). До граматичних норм належить і добір словотвірних засобів. Наприклад, у назвах осіб за родом
діяльності чи зайнятості в українській мові використовується суфікс -ник,тоді як у російській мові – -щик: укр. постачальник, бракувальник – рос. поставщик, браковщик.
Лексико-семантична компетентність посідає чи не найважливіше місце в процесі комунікації. Вона передбачає передусім усвідомлене розширення активного словникового складу
студентів і характеризується їхнім умінням актуалізувати вибір конкретної лексичної одиниці відповідно до комунікативних ситуацій. Зазначена компетентність розкривається у чіткому розумінні семантики слів та правильному їх уживанні, що дозволяє урізноманітнювати,
естетично вдосконалювати зміст висловлювань шляхом добору у професійному спілкуванні
синонімічних, антонімічних відповідників, уникати сплутування значення паронімічних слів
на зразок: покажчик («знак») і показник («доказ, свідчення»). Зазначена компетентність відіграє важливу роль під час навчання у засвоєнні й оперуванні термінологічними одиницями
на позначення основних понять економічної науки. Особливу увагу при цьому варто зосередити на співвідношенні питомих і запозичених економічних термінів, зокрема термінів228

інтернаціоналізмів, що дає можливість виходу української економіки як науки на міжнародний рівень.
Не менш важливим показником мовної компетентності є також стилістична компетентність, в основі якої лежить не лише розуміння граматичної структури та семантики слів, а й
способи їх сполучуваності у синтаксичних конструкціях. Порушенням стилістичної норми,
наприклад, є помилкові поєднання словосполучень на зразок: купити в розстрочку (замість
на виплат), підняти питання / проблему (замість порушити питання / проблему), приймати
участь (замість брати участь) та ін.
У процесі формування лінгвістичної комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх фахівців-економістів не менш важливим є також виховання особистісних якостей, зокрема таких, як цілеспрямованість, креативність, ініціативність, прагнення до самовдосконалення, уміння продумано й своєчасно приймати рішення під час виконання професійних
обов’язків. Отже, сучасний стан розвитку економічної науки (як і будь-якої іншої) характеризується існуванням комунікативної та когнітивної парадигм у їхньому поєднанні, оскільки
сконцентровує увагу студентів як на пізнавальній компетентності, орієнтованій на стимулювання їхньої інтелектуальної активності, так і на комунікативній, орієнтованій на формування мовленнєвого автоматизму в загальнокультурному й професійному планах.
Література
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К., 2004. – С. 10–11.
2. Вовк О. І. Вимоги до вправ для формування комунікативно-когнітивної компетентності майбутніх філологів / О. І. Вовк // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2011. – № 209. – С. 190–192.
3. Єрмоленко С. Я. Культура мови / С. Я. Єрмоленко // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 2-е.
– К., 2004, с. 286 – 287.
4. Кошлаба І. Формування іншомовної комунікативно-когнітивної компетентності студентів вищих медичних закладів / І. Кошлаба // Мова: класичне – модерне – постмодерне. Зб. наук. статей. –
К., 2014. – С. 71 –78.
5. Сура Н. А. Іншомовна професійна компетентність і головні принципи та компоненти процесу
навчання професійно-орієнтованого спілкування / Н. А. Сура // Вісник Луганського державного педагогічного університету Ім. Т Г. Шевченка. – 2003. – № 4. – С. 190 – 192.
6. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский // М., 1972. – 122с.
7. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму / Н. П. Шумарова // К.,
2000. – 283 с.
Малінко О.Г.,
старший викладач кафедри іноземних мов
факультету маркетингу
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Анотація. У статті висвітлюється наукове підґрунтя структурно-змістової моделі дистанційного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах Великої Британії.
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Abstract. The article highlights the scientific basis of the structural contents model of the distance
learning of foreign languages in the establishments of higher learning of Great Britain.
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Складовими системи дистанційного навчання будь-якої галузі знань є мета, зміст, принципи, методи, засоби, форми і механізм контролю та оцінювання результативності її функціонування. У процесі дослідження ми з’ясували наукове підґрунтя структурно-змістової мо229

делі дистанційного навчання іноземних мов, яка інтегрує основні його компоненти. Сутність
дистанційного навчання полягає у задоволенні освітньо-фахових потреб всіх бажаючи набути знання, вміння і навички з іноземних мов, розширити діапазон знань, поглибити та удосконалити їх. Задоволення освітньо-фахових потреб в оволодінні іноземних мов на відстані
потребує перш за все чіткого визначення мети, завдань та змісту навчальних програм. Саме
зміст є основною ланкою системи дистанційного навчання, детермінований метою підготовки спеціаліста.
Внаслідок аналізу змісту навчання іноземних мов з’ясовано, що він охоплює: а) сфери
спілкування, теми та ситуації; б) мовний та мовленнєвий навчальний матеріал; в) знання, навички та вміння мовлення. Зрозуміло, що в процесі дистанційного навчання неможливо охопити всі сфери спілкування людей. Тому перед фахівцями постає питання диференційованого відбору змісту дистанційного навчання іноземних мов. У зв’язку з цим зміст і обсяг
навчального матеріалу переважно має авторські ознаки, зумовлені різними науковими підходами, принципами та мотивацією суб’єктів дистанційного навчання. Разом з тим у розробці
змісту дистанційного навчального курсу з іноземних мов простежується дотримання таких
вимог: визначення розділів і тем, базових понять з урахуванням особливостей спеціальності
студентів; добір оригінальних письмових текстів, що відповідають тематиці та проблемам
певної спеціальності; добір мовного мінімуму та екстралінгвістичної інформації з текстів;
розподіл відібраного матеріалу на дві частини, які відповідно визначають зміст навчання читання та письма; окреслення тих навичок і вмінь читання та писемного мовлення, які необхідно сформувати у студентів на основі відібраного матеріалу; визначення оптимального обсягу лінгвістичної інформації, яку мають отримати студенти для розвитку відповідних
навичок і вмінь; добір та упорядкування навчальних текстів для навчання читання та письма
з урахуванням повноти їх репрезентативності щодо змісту навчання [3, 7].
Явно виражений професійно-орієнтований характер дистанційного навчання іноземних
мов зумовлює переважно вибір різноманітних ситуацій професійно-трудової сфери. Окрім
цього до змісту дистанційного навчання іноземних мов включають окремі теми та ситуації
соціально-побутової, соціально-культурної сфер, сфери громадської діяльності, які органічно
поєднуються в реальному житті [5]. Наприклад, тема «У відрядженні за кордоном» вимагає
не лише вивчення майбутнім спеціалістом фахових тем, але й потребує повторення та інтегрування таких тем, як «Про себе», «Знайомство», «У готелі», «В ресторані», «Покупки»
ощо.
Особливу увагу фахівців, що цілком правомірно, привертає проблема відбору мовного та
мовленнєвого матеріалу для навчання студентів у системі дистанційної освіти, який включає
оптимальні обсяги з фонетики, лексики та граматики. Мовленнєвий матеріал складається з
мовленнєвих зразків різних рівнів: словоформ, словосполучень, фразового рівня понадфразової єдності, текстів [4].
Наприклад, у навчальних закладах Великої Британії зміст дистанційної освіти з оволодіння іноземних мов окреслений у навчальних планах і програмах, розроблених відповідними
освітніми установами. Реалізується безпосередньо у навчальному процесі через підручники,
посібники, дидактичні матеріали, сучасні інформаційно-комп’ютерні технології. «Навчальна
програма – документ, який визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок з навчального предмету, необхідних для засвоєння, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання» [6].
Тобто, програма дистанційного курсу іноземних мов – це документ, у якому в стислому вигляді представлена науково обґрунтована концепція навчання іноземних мов і водночас виступає інструментом її реалізації. Окрім цього вона включає фундаментальні положення з
філософсько-соціальних наук, сучасні досягнення психолого-педагогічних наук відповідно
до науково-технічного прогресу та інновацій в галузі іноземних мов. Навчальні програми з
курсів іноземних мов передбачають оптимальні пропорції теоретичного та практичного матеріалу з явно вираженим акцентом на практичному оволодінні студентами обраної мови.
Слід підкреслити, що програми дистанційного навчання іноземних мов у закладах Великої Британії відрізняються гнучкістю та варіативністю, що дає можливість задовольнити потреби і вимоги найвибагливіших споживачів знань іноземних мов.
Аналітико-синтетичний огляд літератури з проблеми дистанційної освіти дозволяє констатувати, що розробка програм дистанційного навчання іноземних мов починається зі збору
інформації щодо професійно-фахових потреб студентів з урахуванням особливостей процесу
дистанційного навчання. До розробки навчальних програм залучаються фахівціпрофесіонали даного навчального предмету, програмісти, фахівці технічного забезпечення,
дизайнери, художники, редактори, допоміжний персонал, члени адміністрації та ін. Фахівці
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забезпечують зміст та обсяг навчальної програми, працівники технічного забезпечення розробляють, підтримують навчальні програми в технічному аспекті, встановлюють обладнання
і забезпечують його функціонування. Допоміжний персонал вирішує питання, пов’язані з реєстрацією студентів, розмноження і забезпеченням їх навчальними матеріалами, складанням
розкладу, управлінням технічними ресурсами тощо. Адміністрація навчальної установи дистанційної освіти забезпечує умови та організацію дистанційного навчання. У взаємодії означені кадри забезпечують ефективне використання змісту, матеріально-технічних та технологічних ресурсів відповідно до навчальних цілей і завдань дистанційного навчання іноземних
мов. Отже, у процесі визначення змісту навчальних програм дистанційної освіти іноземних
мов застосовується командний підхід, побудований на принципі інтеграції зусиль членів колективу установи та синергетики змісту дистанційного навчання [1; 2]. Ось чому розробка
одного курсу дистанційного навчання іноземних мов триває 3-4 роки і вартість його складає
близько 1 млн. фунтів стерлінгів. Зазначимо також, що програми повністю оновлюються кожні вісім років, а в разі необхідності – кожного року або навіть кожного семестру. Це свідчить не тільки про значущість окресленої проблеми і успішність її розв’язання у Великій
Британії, яка забезпечує фінансування дистанційної освіти, але й про дотримання принципів
гнучкості та оперативності у розробці навчальних курсів.
Результатом роботи кадрової команди є поява навчальних матеріалів. Свідченням їх високої якості є той факт, що ними користуються студенти не лише певного закладу, але й багатьох інших. Тобто вони є набагато відкритішими для громадськості у порівнянні з навчальними матеріалами традиційних навчальних закладів. Зокрема, навчальними матеріалами з
іноземної мови, розробленими та виданими Відкритим Університетом, користуються не лише його студенти, але й студенти інших навчальних закладів Великої Британії. Нами
з’ясовано, що науково-обґрунтований зміст навчального матеріалу з іноземної мови в системі дистанційної освіти, окреслений у навчальних планах і програмах, дає можливість студентам відчувати себе не ізольовано (на відстані), а комфортно. Особливо цьому сприяє допомога тьютора та навчального закладу в цілому на будь-якому етапі навчальної діяльності
студентів. Слід наголосити, що навчальні заклади дистанційної освіти забезпечують кожного
студента пакетом навчальних матеріалів, зміст яких залежить від обраного курсу іноземної
мови та рівня підготовки студентів. Він включає: програму навчання із змістом матеріалу,
необхідного для засвоєння; пояснювальну записку; спеціально розроблені підручники та робочі зошити; друковані матеріали (таблиці, ілюстрації, схеми); аудіокасети та відеозаписи,
CD-ROM та програмне забезпечення; розклад телепрограм та радіопередач на національних
мережах; книжки для самоперевірки та самооцінювання знань; навчальний план курсу з датами початку та закінчення вивчення різних компонентів курсу, телевізійних передач, кінцевого терміну здачі домашніх завдань, іспитів після закінчення курсу, консультацій тощо.
У процесі дослідження окресленої теми з’ясовано, що результативність вивчення іноземної мови на відстані залежить від закладених у його зміст стратегій. По-перше, навчальні матеріали з іноземної мови структуровані у логічній послідовності; по-друге, поширеною практикою у дистанційному навчанні іноземних мов є використання мультимедійного підходу з
метою удосконалення процесу навчання, тобто підбір найбільш доцільного засобу або поєднання кількох засобів для ефективного досягнення цілей навчання; по-третє, створення умов
та ситуацій, які спонукали б студентів до глибокого, а не поверхневого навчання.
Розглянемо ці стратегії детальніше. Щодо логічності викладу матеріалу, то когнітивна теорія передбачає детальне його вивчення у логічній послідовності, а також усвідомлення студентами з самого початку навчання логічного взаємозв’язку між різними його компонентами. Відповідно до цієї теорії на будь-якому етапі навчального процесу студенти чітко
усвідомлюють результати своїх досягнень або їх вплив на цілі, які мають бути досягнуті. Подібна цій теорії, біхейвіористська теорія, пропонує чіткість визначення цілей та засобів їх досягнення. Студенти мають бачити реальні успіхи у навчанні, відчувати, що поставлені цілі є
досяжними у разі успішного навчання.
Щодо мультимедійного підходу до навчання, то, як свідчить зарубіжний досвід, використання різних медіа засобів значною мірою покращує процес вивчення іноземних мов. Як зазначає Д. Даніель, курси або програми, які використовують різноманітні медіа засоби послідовно (окремо) або разом (комбіновано), є мультимедійними («multi-media»). Проте
зазначимо, що за останні роки термін мультимедіа дещо змінив своє первинне значення. Тепер він здебільшого асоціюється з комп’ютерними програмами, які використовують всі можливості комп’ютера (тексти, графіку, малюнки, звук та відео).
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У зв’язку з тим, що у процесі дистанційного навчання студенти навчаються відокремлено
(автономно) від навчального закладу, тьютора та інших студентів, то, як зазначають
Ф. Мартон і Р. Сальо, можна спостерігати «поверхневий підхід» до навчання, тобто намагання сконцентруватися на запам’ятовуванні окремої інформації. Але для успішної навчальної
діяльності необхідний «глибокий підхід» до навчання, тобто студенти мають концентрувати
увагу переважно на розумінні повної, загальної інформації. Тому у навчальних закладах Великої Британії докладають значних зусиль для створення відповідних умов для глибокого та
усвідомленого підходу до навчання. А тому їх метою, окрім вивчення мови, є розвиток у
студентів певних професійних умінь, а саме: розв’язання виробничих проблем, самостійного
прийняття рішень, безбар’єрного спілкування, що співзвучно з новою парадигмою освіти
особистісно-орієнтованого підходу, де проблемність стає провідним принципом навчання.
Адже проблемне навчання передбачає вміння у певних ситуаціях побачити проблему, яка
вимагає дослідження; висувати гіпотези її розв’язання; відшуковувати необхідні дані, факти,
інформацію. У навчальних закладах дистанційної освіти намагаються стимулювати студентів
до відповідальності за те, як вони навчаються, ретельніше контролювати досягнення і успіхи
у власному навчанні.
Отже, центральною ланкою діяльності закладів дистанційної освіти у Великій Британії є
визначення змісту та обсягу навчального матеріалу залежно від їх типу та кваліфікаційнофахового рівня. У зв’язку з цим в країні традиційно склалася практика розробки змісту освіти з іноземних мов (навчальні плани, програми, курси, спецкурси, дидактичні матеріали) командою висококваліфікованих фахівців, що забезпечує його відкритість та доступність широкій громадськості. Глибоко продуманий, визначений та реалізований зміст навчання
іноземних мов забезпечує студентам високий рівень освіти, практичних навичок і вмінь володіння іноземною мовою, сприяє їх інтеріоризації в соціокультурне середовище, фаховій
активності.
Встановлено, що організація та формування змісту дистанційного навчання іноземних
мов у навчальних закладах Великої Британії має свою специфіку. Вона полягає в тому, що
він формується від потреб студентів безпосередньо кожним навчальним закладом. Тобто в
наявності централізованих навчальних планів та програм немає потреби. Тому навчальні
плани і програми є динамічними та гнучкими, що дає можливість враховувати особливості
запитів студентів та рівні їхньої навчальної підготовки. І тому характерною ознакою їх є різноманітність за змістом, рівнями, обсягом.
За результатами дослідження проблеми дистанційного навчання іноземних мов у закладах освіти Великої Британії вважаємо за доцільне трансформацію зарубіжного досвіду функціонування системи дистанційної освіти в систему освіти в Україні, а саме: створення нормативно-правової бази дистанційної освіти, навчально-матеріальної бази та технічного
оснащення, забезпечення педагогічними кадрами, спеціально підготовленими для діяльності
в системі дистанційної освіти, в т. ч. дистанційного навчання іноземних мов.
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