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НАВЧАННЯ ПИСЬМА В ЕКСТРЕНИХ УМОВАХ: ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ
Анотація
У статті представлено результати першого етапу компаративного дослідження навчального потенціалу онлайн-платформ, що використовувалися з метою мультимедійного забезпечення онлайн-модуля академічного/інтегрованого письма для студентів 3 курсу мовної спеціальності. Навчання відбувалося в онлайн-форматі в екстремальних умовах карантину, спричиненого пандемією COVID-2019.
Метою наукової розвідки було визначення ефективності залучення платформ PaperRator.com і ZenGengo у процес навчання письма з метою розвитку умінь написання творів причиново-наслідкової моделі
викладу змісту. Отримані результати засвідчили позитивний, але непропорційний вплив використання зазначених платформ на покращення якості письмового продукту студентів та вдосконалення інтегрованого письма. Більшого впливу зазнали мовленнєві, риторичні та жанрово-текстотвірні уміння
студентів на відміну від уміння інтегрування інформації, вилученої з джерел для читання/аудіювання.
Ключові слова: Академічне/інтегроване письмо, онлайн навчання в кризових умовах, навчальні
онлайн-платформи/ інструменти, причиново-наслідкова модель викладу змісту.

Постановка та актуальність проблеми
Два останні роки увійдуть в історію освіти як
такі, що підкреслили важливість онлайн-навчання в екстрених умовах. Цей формат навчання/викладання став своєрідною відповіддю кризі, спричиненої всесвітньою пандемією
COVID-19, оскільки ані традиційні аудиторні заняття, ані формати змішаного навчання не могли забезпечити продовження освітнього процесу, який був різко призупинений пандемією.
Перед освітянами постало питання про пошук
нових підходів, ефективних онлайн-платформ
та інструментів для забезпечення належного
рівня викладання та навчання в усіх закладах
освіти. У контексті української освіти додатковим завданням було віднайдення доступних,
безкоштовних, але ефективних онлайн-технологій, які б мали простий інтерфейс та могли
працювати на різних електронних пристроях.
Слід зазначити, що онлайн-навчання
в кризових умовах суттєво відрізняється від
спланованого онлайн-навчання з точки зору
підготовки та розробки курсу, створення якого

зазвичай забирає від шести до дев’яти місяців. У період пандемії саме брак часу спричиняв найбільше труднощів, а тому викладачі
постали перед викликом швидкої розробки
онлайн-курсів дисциплін. Як і багато інших,
освітня система нашої країни – через її орієнтування на аудиторне навчання/викладання –
не була готовою до кризи.
Це проявилося в тому, що в закладах
освіти не були прописані правила, які б регулювали поведінку вчителів/викладачів та
студентів у нових умовах онлайн-навчання;
перешкодою став також брак забезпечення
викладачів технічною підтримкою. До того ж,
певні проблеми були пов’язані із небажанням
освітян переходити в режим онлайн, оскільки
більшість викладачів визнавали свій низький
рівень грамотності в галузі навчальних інформаційних технологій, а також відсутність
знань про онлайн-платформи та застосунки.
Викликом стало також переформатування
навчальних матеріалів з метою їх перенесення на онлайн-платформи: процес виявився
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надзвичайно трудомістким та часозатратним,
і як наслідок навантаження викладачів збільшилося в декілька разів. Хоча дослідження
онлайн-навчання докризового періоду неодноразово наголошували на більшій трудомісткості онлайн-навчання порівняно з аудиторним
режимом (Allen & Seaman, 2010), пандемія остаточно зруйнувала міф про те, що викладання/навчання в режимі онлайн потребує менше
часу та зусиль, ніж робота в аудиторії.
Високий рівень витрат часу викладачами
під час онлайн-навчання пояснюється потребою у наданні студентам індивідуальних та
цілеспрямовано письмових коментарів щодо
виконаних завдань; такий коментар не завжди легко автоматизувати, а про існування
платформ, на яких викладач може записувати
аудіо-коментар мало хто знав на початку пандемії. Однак не лише викладачі, а й студенти
відчували перенавантаження в екстремальних умовах карантину. Згідно з дослідженням,
проведеним Griffin and Minter (2013), навантаження на читання та створення текстів під час
роботи в онлайн-класах збільшилося у 2,75
рази у порівнянні з аудиторним навчанням.
Світові практики свідчать, що таке навантаження можна зменшити за рахунок розподілення годин на синхронні онлайн-заняття,
самостійну роботу та групові проєкти. Проте,
формат роботи слід узгоджувати з адміністрацією навчального закладу, оскільки деякі заклади віддають перевагу синхронним заняттям,
тоді як інші роблять акцент на асинхронному
навчанні. На сьогодні немає доказів того, що
ці два онлайн-режими однаково ефективні,
хоча деякі дослідники наголошують на тому,
що студенти обирають радше відео- та аудіокомунікації під час курсу (Sommers, 2013).
Слід зазначити, що організаційні недоліки
були не єдиними, оскільки перед викладачами постало питання ще і про забезпечення
якості навчання в режимі онлайн. Зауважимо,
що предметом особливих суперечностей та
скептицизму виявилося забезпечення якісного навчання іншомовного письма у курсі іноземної мови як у вищій, так і в середній школі. Бажання подолати зазначений скептицизм
та необхідність забезпечення ефективності
онлайн-навчання академічного письма студентів 3 курсу спонукало авторів до вивчення
міжнародного досвіду навчання зазначеної
мовленнєвої діяльності. Аналіз літератури
продемонстрував існування різних підходів до
навчання письма в режимі онлайн, що сприяло

запозиченню найкращих практик онлайн-викладання письма, ефективність яких була доведена емпіричним шляхом (Dumford & Miller,
2018; Kim, Mendenhall, & Johnson, 2010; Mort &
Drury, 2012).
Однак, ми не виявили досліджень, які б
зосереджувалися на аналізі навчального потенціалу певних онлайн платформ у навчанні
академічного/інтегрованого письма, як когнітивно складної й багатогранної діяльності, що
потребує залучення специфічних та різноманітних технологій з метою підвищення ефективності навчання (Cumming, 2001). Вивчення міжнародного досвіду та аналіз праць, що
висвітлюють різні аспекти навчання письма
онлайн (Hewett et al., 2015; Luna & Villalon,
2020; Warschauer, 2010), засвідчили брак наукових праць, які б пропонували детальне та
всебічне дослідження перенесення навчання
письму з аудиторії в режим онлайн в умовах
надзвичайної ситуації.
У контексті зазначеного вище, ця стаття
має на меті дослідити навчальний потенціал
та ефективність онлайн-інструментів, які застосовувалися для забезпечення технологічної підтримки онлайн-модуля з навчання письма причиново-наслідкової риторики студентів
філологічних спеціальностей. Для вирішення
поставленої мети здійснено аналіз навчального потенціалу онлайн платформ ZenGengo та
PaperRater.com для виявлення їхнього впливу на якість письмового продукту, створеного
студентами. У контексті зазначених мети та
завдань було сформульовано наступну гіпотезу дослідження: вибір мультимедійних
інструментів для забезпечення онлайн-курсу
англійського академічного письма не має істотного впливу на загальну якість зазначеного
письма студентів вищої школи.
Методологія дослідження
Дослідження було організовано як експериментальне онлайн-навчання у форматі відео-конференцій в період карантину та проведено авторами 1 та 2 відповідно до програмних
вимог дисципліни «Англійська мова» для 3
курсу бакалаврату. Усі письмові завдання були
контекстуалізовані в рамках курсу і не передбачали міждисциплінарних зв’язків. Відповідно
до навчальної програми, побудованої на основі
змісту підручника Global: Level Advanced (2016),
студент 3 курсу має виконати низку письмових
завдань, які передбачають написання історії,
рецензії на книгу, звіту, енциклопедичного запису та кількох типів есе/творів.
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Учасниками експериментального навчання були 4 групи студентів ІІІ курсу (всього 42
студенти), які вивчають східну мову як першу
іноземну мову та англійську як другу іноземну
мову. Усі навчальні компоненти та платформи
були ідентичними в усіх групах. На початковому етапі студентам було запропоновано написати твір, що розкриває причиново-наслідкові
зв’язки (cause-and-effect essay), а потім студенти пройшли онлайн-навчання (10-годинний модуль), після якого вдруге написали твір
у межах модульного контролю та оцінювання.
Джерела для інтегрування інформації у твор
були вербальними та різномодальними: медійний текст (600 слів) та відео (3:26 хв.); тематично вони узгоджувалися з підручником
і містили інформацію про причини та наслідки
зникнення мов. Тексти не потребували адап-

тації, оскільки лексика текстів перегукувалася
з лексичним наповненням уроку підручника.
Створена авторами модель онлайн-модуля була спрямована на удосконалення умінь
англійського академічного/інтегрованого письма та причиново-наслідкової риторики, критичного мислення, розуміння основних стратегій
створення тексту, а також здатності ефективно інтегрувати інформацію з текстів, відео чи
аудіо матеріалів у самостійний твір на основі
тактик уникнення плагіату. Онлайн-навчання
поєднувало синхронний та асинхронний режими навчання та включало 3 етапи: 1) відбір
змісту з джерел та генерування ідей, 2) організація змісту відповідно до цілей письма,
3) інтегрування змісту з джерел та забезпечення його когерентності та когезії. Схему
онлайн-модуля представлено нижче у табл 1.
Таблиця 1.

Модель онлайн-модуля з навчання інтегрованого письма
МОДЕЛЬ ОНЛАЙН-МОДУЛЯ
Синхронне навчання (відеоконференції)
Етап 1. Відбір змісту з джерел та генерування ідей
Прийоми: Мозковий штурм (письмова та усна форми): анотування; реферування; визначення понять;
визначення причиново-наслідкових зв’язків між подіями/фактами; «швидке письмо»/
«хвилинна усна презентація» з теми.
Онлайн інструменти: ZenGengo, Zoom.
Етап 2. Організація змісту відповідно до цілей письма
Прийоми: структурна/риторична трансформація ідей і текстів (письмова та усна форми); взаєморедагування (логічна та мовленнєва зв’язність); лексичне та синтаксичне перефразування.
Онлайн інструменти: ZenGengo, Zoom
Асинхронне навчання
Етап 3. Інтегрування змісту з джерел та забезпечення його когерентності та когезії
Прийоми: лексичне та синтаксичне перефразування; саморедагування.
Онлайн інструменти: ZenGengo, PaperRater.

Важливо підкреслити, що ані викладачі,
ані студенти не мали попереднього досвіду
онлайн-викладання чи навчання та досвіду
роботи на онлайн-платформах, зазначених
вище. Більше того, на початковій стадії автори
мали скептичне ставлення щодо ефективності
онлайн-навчання письму.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
У 21 столітті навчання письма зазнало радикальних змін. Завдяки появі різноманітних
мультимедійних технологій цей вид діяльності

більше не вважається таким, що здійснюється
винятково на папері (Westwood, 2008). Як зазначають дослідники, сучасне заняття з мови,
на якому не залучають хоча б одну з форм
онлайн технологій, є рідкістю (Parvin & Salam,
2015), і навчання письма не є винятком. Онлайн/
цифрові медіа використовуються для надання
інструкцій, обговорення плану твору, обміну
та/або збору інформації, пов’язаної із темою
письмової роботи. При цьому онлайн-навчання письма може відбуватися як в синхронному,
так і в асинхронному режимі з використанням
6
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різноманітних електронних ресурсів, платформ
і застосунків (CCCC OWI Committee, 2011).
Зауважимо, що концепція онлайн-навчання, як і його практика, далеко не нова в освітніх закладах усього світу, проте наукові спроби
представити структуровані та систематизовані дослідження набули актуальності лише
в останні два десятиліття. Однак, незважаючи
на численні публікації, які дають уявлення як
про теоретичні (Hewett et al., 2015), так і про
практичні (Alkhataba et al., 2018) аспекти цього виду роботи, все ще існує багато сумнівів
щодо переваги онлайн-навчання над аудиторним (Amirsheibani & Iraji, 2014).
Не менше сумнів і суперечок серед методистів викликає й питання ефективності використання онлайн-навчання в умовах пандемії.
Так, деякі дослідники наполягають на тому, що
дистанційне навчання є необхідним в умовах
пандемії Covid-19 (Аli, 2020) і надають докази його позитивного впливу на розвиток умінь
письма (Clark et. al. 2020); інші стверджують, що
онлайн-навчання в кризових умовах не може
забезпечити бажаних результатів, особливо
в країнах, що розвиваються, через соціальні та
фінансові проблеми населення (Anwar & Adnan,
2020). Хоча, за даними досліджень, певні труднощі спіткали також і студентів у високорозвинених країнах (Ponticiello, Simmons & Lee, 2021).
Чи означає це, що онлайн-навчання в кризових умовах не може забезпечити позитивні
результати навчання? Щоб знайти відповідь
на це запитання, автори мають намір з’ясувати, наскільки принципи онлайн-навчання,
запроваджені Hewett (2014) та визнані академічною спільнотою, можуть бути застосовані
до екстреного онлайн-навчання. Зазначимо,
що основний принцип онлайн-навчання – інклюзивність та доступність – передбачає
попереднє планування, навчання персоналу,
доступ до технічної бази, нормативно-правову
підтримку адміністрації вузів. На жаль, у часи
онлайн-навчання в кризових умовах, педагоги
не мали ані досвіду, ані ресурсів для адекватної
реалізації цього принципу, а багато студентів
були позбавлені доступу до онлайн-навчання
через технічні чи фінансові проблеми (Wattoo
et. al., 2020). Таким чином, труднощі, пов’язані з соціально-економічними проблемами, не
були швидко та адекватно вирішені в умовах
екстреного переходу на онлайн-навчання.
Щодо навчання письма, слід зазначити, що
прихильники використання інтернет технологій під час його навчання підкреслюють, що

сучасна освітня IT-індустрія онлайн-навчання удосконалюється та розвивається досить
швидко, що вимагає постійного оновлення
технологій та навчання викладацького складу використовувати їх (Alexander, 2006; Jukes,
McCain & Crockett, 2010). Проте, онлайн-навчання в кризових умовах підтримується за допомогою існуючих технологій, які є доступними або вважаються достатніми для підтримки
курсу. Заклади освіти не в змозі швидко створити власні платформи або обрати ті, які б
були уніфікованими і задовольняли вимоги різних дисциплін. Більше того, на думку експертів онлайн-навчання, студенти та викладачі
не повинні витрачати багато часу на освоєння
функціоналу обраної платформи; та й різноманітність онлайн-застосунків може стати на
заваді у досягненні основної мети навчання
(CCCC OWI, 2011). А тому надзвичайно важливим є усвідомлення того, що онлайн-курс
повинен бути зосередженим на навчанні створення письмового продукту, а не на навчанні
роботі з платформою чи застосунком (другий
принцип онлайн-навчання).
Важливе застереження щодо організації
онлайн-навчання писемного мовлення висловили представники американської комісії
з онлайн-навчання письма (CCCC OWI, 2011).
З одного боку, науковці наполягають на недопустимості механічного перенесення методики навчання письма, яка використовується
під час аудиторної роботи, в онлайн-формат
(третій принцип онлайн-навчання). Натомість, вони наполягають на розробці унікальних та специфічних стратегій викладання та
навчання. З іншого боку, часткове використання або адаптація відповідних офлайн-практик
у навчанні письма онлайн розглядається як
необхідний крок (Warnock, 2009).
У цьому дослідженні експериментальне
навчання у межах онлайн-модуля було націлене на вдосконалення умінь інтегрованого
письма, когнітивні та лінгводидактичні переваги якого неодноразово ставали предметами наукових досліджень (Celik, 2019; Dunlop
& Xhafer, 2016). Дослідники стверджують,
що цей тип письма сприяє вдумливому обміркуванню і кращому розумінню та аналізу
інформації, розвиває вміння висловлювати
ідеї після читання, розвиває риторику студентів (Calfee and Miller, 2005; Graham & Hebert,
2010). Проте, при навчанні інтегрованого письма слід пам’ятати, що це когнітивно вимогливий і складний процес створення письмового
7
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продукту з нелінійною схемою генерації думок
або розширення знань (Hajovski, et. al, 2018),
що вимагає особливої методики. Модель інтегрованого письма, яка сьогодні є загальновизнаною лінгводидактами, охоплює три
основних когнітивних процеси: 1) вибір релевантного змісту з кількох джерел; 2) організація змісту відповідно до цілей письма; 3) інтегрування ідей з різних джерел і створення
зв’язків між ними (Spivey, 2001).
Додаймо, що вдосконалення риторики студентів під час експериментального навчання
здійснювалося на матеріалі твору причиново-наслідкової риторики. Зазначена риторика
займає важливе місце в академічному дискурсі та письмі і вважається однією із найскладніших у когнітивному сенсі. Поясненням цьому
є те, що визначення причини і наслідку, як правило, є складним завданням: зв’язок між причиною і наслідком не завжди є чітким і очевидним (Nordquist, 2020). Особлива складність
у визначенні та описі причиново-наслідкових
зв’язків полягає в необхідності розрізняти два
типи причин: безпосередні та кінцеві. Безпосередні причини очевидні, оскільки вони найближчі, а кінцеві причини дещо віддалені, не
настільки очевидні чи навіть приховані. Більш
того, кінцеві причини можуть викликати наслідки, які самі стають безпосередніми причинами, створюючи таким чином причиново-наслідковий ланцюг (Rosa & Escholz, 1998).
Окрім визначення типу причин, студенти
повинні виконати низку інших когнітивних завдань: обробка інформації з прочитаних чи аудіо/відео джерел та вибір відповідних ідей для
перетворення їх у письмовий продукт з причиново-наслідковою моделлю викладу змісту.
Вибір відповідної моделі організації твору також викликає певні складнощі через існування
кількох композиційних варіантів оформлення
твору (Oshima & Hogue, 2006). Для зниження
рівня когнітивного навантаження рекомендується дотримуватися найбільш поширеного
зразка організації текстового продукту. Відповідно до структури, запропонованої Flachmann
et. al (2003), у вступі зазначається проблема/
феномен/подія, що аналізується, і чітко визначається мета аналізу; в основній частині твору
обговорюються всі відповідні причини та/або
наслідки – від найменш до найбільш важливих
або від найбільш до найменш важливих; у висновку підсумовуються різні причиново-наслідкові зв’язки, встановлені в основній частині,
і чітко формулюються висновки.

Підсумовуючи основні когнітивні проблеми, з якими стикаються студенти в процесі
навчання інтегрованого письма причиново-наслідкової риторики, можна зробити висновок,
що у більшості випадків вони спричинені нерозумінням причиново-наслідкових зв’язків у запропонованих для опрацювання джерелах та
браком знань про особливості причиново-наслідкового дискурсу.
Результати та обговорення
Для подальшого висвітлення ефективності онлайн-навчання письма в екстремальних
умовах карантину, розглянемо вплив двох
онлайн-платформ на загальну якість письма,
а також на окремі його аспекти зокрема інтеграцію змісту джерел інформації у твір та риторику письмового продукту. Зауважимо, що
у виборі цифрової підтримки курсу письма
автори керувалися такими критеріями: доступність платформи; можливість створювати
різноманітні завдання; наявність зворотного
зв’язку, можливість контролювати академічну
доброчесність; простота використання; можливість користуватися платформою на різних
пристроях, у тому числі на смартфоні. Зауважимо, що синхронне навчання проводилося
у форматі онлайн-конференції в Zoom у всіх
групах; асинхронне ж навчання здійснювалось
за допомогою платформ Google Classroom,
PaperRator.com і ZenGengo.
У процесі вибору цифрового забезпечення
курсу автори дійшли висновку, що ZenGengo,
як основна платформа керування модулем,
відповідає усім згаданим вище вимогам. Розроблена в червні 2020 року в Японії, платформа є зручною і легкодоступною з різних
пристроїв, включно зі смартфоном. Функція генерування результатів виконаних робіт в один
журнал дозволяє відстежувати успішність та
прогрес учнів; платформа надає можливість
створення цікавих та інтерактивних завдань;
адміністрування матеріалів студентів і використання параметрів автоматичного оцінювання
та автоматичного зворотного зв’язку зменшує навантаження на викладача. Розробники платформи створили опцію, яка дозволяє
записувати коментар викладача на виконану
роботу на аудіо-файл та надсилати студенту.
Панель завдань уможливлює виконання
наступні види завдань: аудіозапис, відеозапис, тренування вимови, заповнення пропусків у тексті, перевірка розуміння тексту,
перегляд відео та заповнення пропущених
частин тексту, вправи на визначення правиль8
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ної відповіді, перевірка засвоєної лексики та
інші письмові завдання. Надзвичайно цінним
для навчання інтегрованого письма є можливість експортувати текст, зображення, аудіо/
відео з інтернету чи використовувати існуючі
матеріали платформи і вставляти їх в завдання для опрацювання та створення письмового
тексту студентами. Основний інструментарій
платформи дозволяє встановлювати час на
виконання завдання (від 1 до 60 хвилин) і кількість слів (990 слів), а також запобігати плагіату шляхом блокування функції Copy&Paste.
Перевірка граматики та правопису письмової
роботи (англійська, французька, німецька, іспанська мови) також входять у функціонал
платформи. Однак узгодженість і зв’язність
тексту не підлягають автоматичній перевірці.
PaperRator.com – інша платформа, яка
дозволяє залучати навіть неактивних студентів до процесу навчання. Цей застосунок
є повністю автоматизованим сервісом, який
має зворотній зв’язок та пропонує аналіз
будь-якого письмового завдання в режимі реального часу. Метою залучення цього застосунку в асинхронний модуль було вмотивувати студентів вичитувати свої тексти перш
ніж надіслати їх викладачам на перевірку та
оцінювання. PaperRator.com дозволяє користувачам безкоштовно вичитати 50 письмових
робіт обсягом до п’яти сторінок і дозволяє перевірити на плагіат десять робіт на місяць.
Також є можливість виявлення граматичних
та орфографічних помилок, отримання порад
щодо підвищення якості письмової роботи та
автоматичного оцінювання. Крім того, для покращення умінь академічного письма студентів, платформа пропонує зворотний зв’язок та
письмові інструкції щодо вибору слів, стилю та
словникового запасу, довжини та варіативності речень, визначення частоти використання
граматичних конструкцій пасивного стану та
інших з посиланнями на правила.
Як зазначалося раніше, перед початком
курсу студенти написали твір причиново-наслідкової риторики, дотримуючись блокового
чи ланцюжкового структурного формату. Зауважимо, що студенти попередньо не мали
досвіду вправляння в причиново-наслідковій
риториці, проте продемонстрували досить
розвинені уміння письма (попередній модуль
письма проводився до карантину в режимі аудиторного навчання без цифрової підтримки).
Аналіз творів перед онлайн-модулем у всіх
групах дозволив виявити дві спільні риси:

невелика кількість студентів (8 з 42) обрала
блокову структурну модель написання твору,
а 14 студентів (66%) не змогли інтегрувати
зміст двох текстів та відео в свій твір, зазначаючи причиново-наслідкові зв’язки. Звідси
автори зробили висновок про більшу когнітивну складність блокової організації причиново-наслідкового дискурсу та сформулювали
припущення про мінімальну кореляцію між
рівнем мовленнєвої компетентності студентів
та умінням інтегрувати інформацію з джерел
у власний письмовий твір. Було встановлено
також, що студенти часто копіюють частини
тексту-джерела, порушуючи правила академічної доброчесності, що свідчить про високу
залежність студентів від джерел; проте розумінням змісту джерел не викликало проблем.
Перевірка виконаних письмових робіт після
проходження онлайн-модуля з написання зазначеного твору встановила значне покращення загальної якості робіт. 32 письмові роботи
з 42 було оцінено як «успішні» (8) та «задовільні» (24), оскільки продемонстрували наявність
добре інтегрованого змісту джерел без їх прямого копіювання. У порівнянні з інтеграцією змісту, риторичні конвенції створених текстів, як
правило, були вищого рівня, хоча 66 % творів,
написаних до онлайн-модуля, було оцінено як
такі, що не відповідають риторичним вимогам
причиново-наслідкового дискурсу. Після навчання частка таких текстів у всіх групах знизилася в середньому до 6 % -10%, що дозволяє
зробити висновок про більший вплив онлайн
навчання на уміння риторичної організації тексту, ніж на уміння інтеграції контенту.
Зауважимо також, що оскільки експериментальне навчання не мало на меті аналіз індивідуальної навченості студентів, процедура
оцінювання здійснювалася з використанням
холістичної шкали, що містила критерії, запозичені з робіт Sole et al. (2013), Кавицької та ін.
(Kavytska et.al., 2021) та адаптовані до цілей
навчання у наших умовах: інтегрування змісту
джерел; відповідність жанрово-текстової організації; мовне оформлення. З метою підвищення практичності шкали та зниження негативного впливу онлайн-навчання на студентів автори
використовували трирівневу шкалу без детальної градації, де рівні «успішний» та «задовільний» вважалися такими, що відповідають вимогам виконання завдання, а «незадовільний»
таким, що не відповідає. Додамо, що за основу
оцінювання рівня інтегрування змісту з джерел
взято такі критерії: відбір інформації; інтегра9
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ція; трансформація та розширення інформації;
текстова організація та помилки розуміння інформації з джерел (Segev-Miller, 2004).
Висновки та перспективи подальших
досліджень
У цій статті представлено результати першого етапу компаративного дослідження навчального потенціалу онлайн-платформ, що
використовувалися з метою мультимедійного
забезпечення онлайн-модуля академічного письма, що проводився в екстремальних
умовах карантину, спричиненого пандемією
COVID-2019. На цьому етапі було досліджено ефективність двох платформ, зокрема,
PaperRator.com і ZenGengo у процесі навчання письма студентів 3 курсу мовної спеціальності з метою розвитку умінь написання творів
причиново-наслідкової риторики. Основним
завданням наукової розвідки було дослідження впливу використання зазначених платформ
на загальну якість створених студентами письмових продуктів та уміння інтегрування інформації з джерел у процесі створення тексту причиново-наслідкової риторики.
Загалом дослідження довело позитивний вплив використання онлайн-платформ
ZenGengo і PaperRater на покращення якості
створених студентами письмових продуктів,
а тому гіпотеза дослідження про те, що вибір
мультимедійних інструментів для забезпечення онлайн-курсу англійського академічного
письма не має істотного впливу на загальну
якість зазначеного письма, не знайшла підтвердження. Проте, отримані результати засвідчили непропорційний вплив використання
зазначених платформ на покращення якості
письмового продукту та розвиток умінь інтегрованого письма студентів. Більшого впливу зазнали мовленнєві, риторичні та жанрово-текстотвірні уміння студентів на відміну
від уміння інтегрування інформації, вилученої
з джерел для читання/аудіювання.
Таким чином, отримані результати дослідження підтверджують ефективність навчання академічного письма з використанням зазначених платформ, а загальний висновок,
зроблений за результатами наукової розвідки,
полягає в тому, що тільки правильний вибір
онлайн-технологій може призвести до значного покращення цільових умінь. Для забезпечення ефективності кризового онлайн-навчання необхідно, щоб інструменти, що
використовуються в процесі навчання, були
зручними для користувача та мали потужний

потенціал оптимізації з точки зору часозатратності та трудомісткості.
Подальші перспективи наукової розвідки
пов’язуємо з вивченням навчального потенціалу інших платформ та дослідженням впливу
використання мультимедійних інструментів на
інші аспекти академічного письма.
Обмеження дослідження. Незважаючи на
позитивний вплив досліджених онлайн-платформ на якість академічного письма студентів,
слід зазначити деякі обмеження дослідження.
Насамперед вони пов’язані з тим, що дві авторки з трьох поєднували дослідницькі функції
з викладацькими (експериментальне навчання). Крім того, не був здійснений відбір груп
для експериментального навчання, оскільки
онлайн-модуль письма був частиною як програмного університетського курсу англійської
мови, так і педагогічного навантаження авторів. Ще одним обмеженням є час, відведений
на модуль: імовірно, для отримання повніших
результатів необхідне більш тривале навчання.
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ONLINE WRITING INSTRUCTION IN EMERGENCY SETTING: EXPLORING THE
INSTRUCTIONAL CAPACITY OF DIGITAL SUPPORT
Tamara Kavytska, Viktoriia Drobotun & Olha Drahinda
Abstract
Introduction. This paper reports on the results of the initial stage of the study targeted at carrying out a
comprehensive comparative research into the educational capacity of two online tools that were used to teach
academic writing to university students in the emergency online learning under the COVID-19 pandemic. Since
this kind of online educational activity was meaningfully different from well-planned online experiences in terms of
planning, preparation, and development, the authors were required to find the tools and online platform to match
a range of criteria, such as: accessibility of the tool/platform; high task generation capacity; feedback generation
capacity as well as the capacity to disable academic dishonesty.
The objective of this paper is to consider the impact of technological support of online writing instruction on
the quality of the students’ cause-effect essays as well as on building writing skills of the learners.
Methodology. The research is designed as an experimental online training of the 3rd-year students of the
Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (n=42). Authors 1 and 2 acted as teachers
in the process of online writing instruction with the involvement of ZenGengo and PaperRater platforms, which,
presumably, adds limitations to this research.
Results and discussion. The research results prove a positive impact of the indicated online platforms on improving the overall quality of students’ written products. However, the data obtained show an uneven impact of the
platforms on both improving the quality of a written product and the development of students’ integrated writing skills.
Language, rhetorical, and textual skills of students were more influenced as opposed to the ability to integrate information from reading/listening sources. The overall conclusion drawn from the research exploration is that only targeted choice of online tools can lead to significant improvement in targeted skills. For online learning to be effective,
the tools used in it need to be user-friendly and have a strong potential for optimization in terms of time-consumption
and labor-intensiveness. Further prospects for research lie in exploring the educational potential of other platforms
as well as investigating the impact of using multimedia tools on other aspects of academic writing.
Key words: Academic| integrated writing, emergency online writing instruction, digital support, online platforms/ tools.

BIOS
Tamara Kavytska, PhD, Associate Professor, Department of Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign
Languages and Literatures, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
Her research interests lie within the areas of Translation Pedagogy, Cognitive and Rhetorical Grammar, Language
Testing and Assessment.
Email: kawicka_t@ukr.net
Vikroriia Drobotun, Assistant Professor, Department of Teaching Methodology of Ukrainian and Foreign Languages and Literatures, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Her research interests lie within the areas of Cognitive Linguistics, FL teaching and Language Testing and Assessment.
Email: v. drobotun@ukr.net
Olha Drahinda, PhD in Translation Studies, Assistant Professor, Department of Teaching Methodology of
Ukrainian and Foreign Languages and Literatures, Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Ukraine. Area of research interests includes teaching English methodology and literary translation.
E-mail: olyadraginda@gmail.com.

12

АRS LINGUODIDACTICAE - 8 (3-2021)

УДК 37.211.24

В’ЯЧЕСЛАВ ШОВКОВИЙ (Україна),
ТЕТЯНА ІЛЬЧУК (Україна)

ORCID: 0000-0003-4876-2162
ORCID: 0000-0003-4446-4942

ЛІНГВАЛЬНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСЬКОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
Анотація
У статті окреслені лінгвальні та екстралінгвальні засади формування перськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки. Визначено, що в професійній сфері спілкування таких фахівців використовуються переважно такі функціональні
типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обговорення, які реалізуються за допомогою комунікативних стратегій (стратегія налагодження та підтримки відносин, стратегія уникнення конфлікту, аргументативна стратегія, стратегія дискредитації); також описано мовні засоби
перської мови, які використовуються для реалізації означених стратегій. Описано також структурно-композиційні та лінгвальні особливості жанрів ділової бесіди, ділової телефонної розмови, дискусії,
а також описані невербальні засоби комунікації та невербальна поведінка, притаманні іранцям у ситуаціях ділової комунікації.
Ключові слова: методика навчання перської мови, перськомовна компетентність в діалогічному
мовленні, перекладач у сфері забезпечення державної безпеки, перська мова.

Постановка проблеми. Розвиток дипломатичних відносин України з Республікою Іран
розпочався з часів здобуття Україною державності. За останні 30 років договірно-правова
база між Україною та Іраном складає понад 30
угод, які регулюють найрізноманітніші відносини двох держав. У зв’язку з цим в університетах України пожвавився інтерес до вивчення
перської мови. Так, фах з перської мови та перекладу нині можна здобути в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Львівському національному університеті
імені Івана Франка, Національній академії СБ
України. Саме в останньому закладі готують
перекладачів у сфері забезпечення державної
безпеки. Це унікальні фахівці, на які покладаються такі функції: участь у заходах по захисту державного сувернітету, конституційного
ладу, територіальної цілісності, економічного,
науково-технічного і оборонного потенціалу
України, законних інтересів держави та права
громадян від іноземних спецслужб, посягань
з боку окремих організацій, груп та осіб; сприяння попередженню, виявленню, припиненню
та розкриттю злочинів проти миру і безпеки
людства, тероризму і корупції, організованої
злочинності у сфері управління й економіки,
які несуть загрозу інтересам України (Інфор-

маційний вісник 2002, с. 26-27). Перекладач
у сфері забезпечення державної безпеки часто є ключовою фігурою процесу співробітництва на міждержавному рівні, а якість його роботи може впливати на процеси та результати
глобальних масштабів у сфері захисту державних інтересів. Саме тому проблема формування комунікативної компетентності таких
фахівців є особливо важливим. Складовою комунікативної компетентності є компетентність
в діалогічному мовленні, яка є основою здійснення професійної діяльності перекладача
в секторі усного перекладу: усного синхронного перекладу діалогу, усного послідовного (пофразового) одностороннього перекладу діалогу, усного двостороннього синхронного або
послідовного перекладу (усного діалогу). Крім
безпосереднього перекладу, компетентність
перекладача в діалогічному мовленні забезпечує метапроцес, який реалізується в частині трудових відносин та в плануванні процесу
перекладу. Незважаючи на важливість і доленосність такої професії як перекладач у сфері
забезпечення державної безпеки, нині немає
технологій формування мовленнєвих компетентностей цих фахівців. Отже, потреба у фахівцях-перекладачах у сфері забезпечення
державної безпеки з високим рівнем персько13
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мовної компетентності в говорінні (зокрема
в діалогічному мовленні), а також відсутність
таких технологій навчання зумовлюються актуальність цієї публікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед низки компетентностей, які формують професіограму майбутнього перекладача
особливе місце науковці відводять комунікативній. Наразі існує цілі низка досліджень
змісту, структури, технологій формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. Окремі аспекти розвитку цієї компетентності досліджували: І.Сімкова (навчання
перекладачів усного двостороннього науково-технічного перекладу), О.Краєвська (формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів засобами психологічного
тренінгу), Л.Тарнаєва (навчання комунікації
перекладачів у галузі ділового спілкування).
Н. Білоус (формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів
авіаційної галузі), Є.Долинський (формування
комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі дистанційного навчання). З. Підручна (формування комунікативної
компетентності у процесі фахової підготовки
майбутніх перекладачів). Навчання окремих
аспектів комунікативної компетентності майбутніх перекладачів досліджували С. Улітіна
(формування структурно-композиційних навичок іншомовного професійно-орієнтованого
читання перекладачів в умовах ділової комунікації); Ю. Ніколащенко, Т.Рябуха (навчання
аудіювання), І.Савка (навчання говоріння).
Формування комунікативної компетентності
майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки було предметом дослідження М.Гаркуші. Однак слід зауважити, що
технології формування компетентностей у видах мовленнєвої діяльності майбутніх перекладачів (у тому числі й перекладачів у сфері
забезпечення державної безпеки) не зазнали
ґрунтовного вивчення вченими.
Мета статті: схарактеризувати лінгвальні та екстралінгвальні засади формування
перськомовної компетентності в діалогічному
мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки.
Основні методи дослідження – критичний
аналіз та узагальнення теоретичних джерел
з лінгвістики, освітньої та навчальних програм,
а також власного доробку з добору лінгваль-

них та екстралінгвальних засобів спілкування
в перській мові.
Виклад основного матеріалу дослідження. Компетентність в діалогічному мовленні
майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки розуміємо як систему
предметних знань в галузі державної безпеки (зокрема, поняттєвого апарату та засобів його вербалізації), мовленнєвих навичок
та вмінь, стратегій діалогічного мовлення,
автономного їх використання в ситуаціях
професійної діяльності перекладача в контексті міжкультурного спілкування. Відповідно, важливою передумовою формування
перськомовної компетентності в діалогічному
мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки є визначення
лінгвальних та екстралінгвальних особливостей діалогічного мовлення.
Діалогічне мовлення розуміємо як двосторонню мисленнєво-мовленнєву діяльність комунікантів, зафіксовану діалогічним текстом
та вміщену до широкого ситуативно-комунікативного, соціокультурного та когнітивно-психологічного контексту (Безугла, с. 127). Основними компонентами діалогу є діалогічна
єдність, яку складає репліка-стимул та репліка-реакція. Л. Якубинський виділяє такі типи
діалогічних єдностей вважає: питання – відповідь; спонукання (пропозицію, наказ, прохання, побажання, вибачення); згода – незгода;
повідомлення (інформування, твердження) –
пояснення, оцінка, заперечення (Якубинський
1996). Означені компоненти проявляються
в діалогічних єдностях різної прагматики та
репрезентовані в таких типах діалогічної взаємодії (Ма Мінь, с. 40): 1) інформативна (надання / одержання інформації); 2) стимулятивна
(стимуляція, поштовх до певних дій); 3) кооперативна (орієнтована на кооперацію в певній діяльності); 4) дискутивна (відстоювання
різних точок зору). Означені типи діалогічної
взаємодії наявні у мовленні фахівців із забезпечення державної безпеки й реалізуються
в різних типах діалогів.
Діалогічне мовлення передбачає володіння як говорінням, так і аудіюванням, тобто,
одночасно учасник діалогу повинен вірно оцінювати текст партнера і реагувати на почуте
своїми репліками, коригуючи їх і виділяючи
відповідне важливе слово, факт, при цьому
дотримуватись заданого тону розмови (Коро14
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бейнікова). У професійній сфері спілкування
фахівця-перекладача з забезпечення державної безпеки (забезпечення державних інтересів, підтримання інформаційної, економічної,
військової безпеки, боротьба з міжнародними
організованими злочинними угрупованнями
та міжнародним тероризмом, наркобізнесом,
нелегальною міграцією, протидії поширенню
зброї масового ураження, контррозвідка, контррозвідувальний захист інтересів держави
у сфері інформативної, економічної безпеки
держави; інформаційно-аналітична діяльність) використовуються переважно такі функціональні типи діалогів: діалог-розпитування,
діалог-домовленість, діалог-обговорення.
Діалог-розпитування складається переважно із запитань і повідомлень, які реалізуються в логічній послідовності та об’єднані
розв’язанням конкретної проблеми. Характерними типами ініціативних реплік є запитання
й репліка-повідомлення, реактивних реплік –
позитивна відповідь на запитання, додаткових реактивних реплік – репліка-підтримки
співрозмовника або висловлення вдячності.
У діалозі-розпитування провідна функція запитувати інформацію може належати як одному партнеру, так і обом (Основы методики, с.
153). Діалог-розпитування фахівця у сфері забезпечення державної безпеки імплементований на реалізацію інформативних стратегій –
випитування інформації, надання інформації,
ненадання інформації.
Стратегія випитування інформації покликана з’ясувати позиції, погляди, вчинки, дії
іншої людини, одержати від неї певну інформації, при цьому не розкриваючи своєї позиції
і не надаючи ніякої інформації. Означена стратегія реалізується за допомогою таких тактик:
– тактика прямого випитування – постановки чітких запитань з метою отримання
конкретних відповідей; мовні засоби: – типи
питальних речень, питальні слова: ایآ...؟, هچ
عقوم...؟, یک...؟, یسک هچ...؟, یسک هچ اب...;؟
– тактика актуалізації соціально-політичної позиції співрозмовника – апеляція до
договорів, які передбачають надання певної
інформації у сфері забезпечення державної безпеки: مهافت ی هرابرد همان میهفت قبط رب
یراکمه هب تبسن ناریا یمالسا یروهمج و نیارکوا
 خروم یملع و یگنهرف۲۶  لاس لیروآ۱۹۹۲ فظوم امش
دروم رد تاعالطا هئارا هب... دیتسه.;

– тактика погроз – передбачає використання погроз щодо притягнення до відповідальності через ненадання недостовірної інформації
або відмови надавати інформацію в цілому: رد
 اب ام تاعالطا هئارا مدع تروص... فرگ میهاوخ سامت, مدع
 تازاجم مزلتسم تاعالطا هئارا... هریغ و دشاب یم.
Важливу роль у наданні інформації відіграють вербальні засоби, модальності: دیاش, هب
صخشم روط, ًاعطق, متسه نئمطم نم, متسه دعاقتم نم,
متسین نئمطم نم.
Стратегія надання інформації покликана
поінформувати адресата якомога повніше, надати точну, достовірну інформацію в доступній формі. Стратегія надання інформації реалізується в таких тактиках:
– тактика повної і чіткої відповіді на поставлені питання, яка реалізується шляхом
використання повних різнотипних речень, наприклад,  تعاس رد اه هداد لاقتنا۵ ماجنا رهظ زا دعب
دش.,  دنتشاد روضح هسلج نیا رد حلسم درم هس, رد
۱۷  لاس هیروف۲۰۲۰ نغور لمح دانسا یواح هشوپ کی
;دش هداد امش هب نیشام
– тактика уточнення: вербальні засоби
уточнення: یم متفگ نم هچ نآ زا ار زیچ همه امش ایآ
؟دیمهف, ؟دیراد نم زا یرگید لاوس ایآ, هب لیم لامک اب
داد مهاوخ خساپ امش تالاوس.
Стратегія ненадання інформації орієнтована на те, щоб уникнути надання небажаної
інформації, розмови (але при цьому зберегти
приязні робочі стосунки з партнерами). Вона
реалізується у таких тактиках:
- тактика відмови надання інформації: вербальні засоби ненадання інформації:
منک تبحص نآ دروم رد مناوت یمن نم هنافساتم, نیا
یم طوبرم نم روشک هدش یدنب هقبط تاعالطا هب لاؤس
دوش, مناد یمن نآ دروم رد یزیچ نم, ;مناد یمن یچیه نم
– тактика уникнення розмови / теми обговорення: вербальні засоби уникнення розмови: میناسرب نایاپ هب ار دوخ تبحص دیهد هزاجا,
 رگید زور هب ار دوخ هملاکم منک یم داهنشیپ/ نامز
مینک لوکوم یرت بسانم, ماوخیم ترذعم نم، نونکا اما
منک رارقرب طابترا امش اب مناوت یمن, یهاوخرذع
منکیم، مینک مامت ار نامیاهتبحص دیاب اما، کی اریز
 تسا نم رظتنم هدننکدیدزاب/  مراد هسلج.
Діалог-домовленість – такий тип діалогу,
який передбачає обговорення та вироблення спільної позиції, спільних дій, прийняття
пропозицій. Діалог-домовленість реалізується за допомогою кооперативних стратегій.
Діалогу-домовленості притаманні такі види
діалогічних єдностей: запитання – відповідь +
повідомлення, повідомлення – повідомлення
15
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Стратегія уникнення конфлікту орієнтована на те, щоб запобігти конфлікту, зняти
напругу під час спілкування, що в перспективі
сприятиму продовженню співпраці. Означена
стратегія реалізується в таких тактиках:
– тактика компромісу орієнтована на взаємопоступливість інтересів у вирішенні проблеми, яка склалася, передбачає баланс інтересів обох сторін; вживаються такі мовні засоби:
میتسه شزاس هدامآ ام, امش داهنشیپ شریذپ هدامآ ام
میتسه نیعم تدم یارب، تساوخرد هکنیا رب طورشم
دوش هدروآرب یدودح ات ام, یاهزاین زا لماک روط هب ام
مینک یم ینابیتشپ امش, ار دوخ عضوم میرضاح ام
;میهد رییغت
– тактика вибачення: هک مینک یم یهاوخرذع ام...,
نینچ هدنیآ رد و مینک حالصا ار تیعضو میا هدامآ ام
مینکن رارکت ار یتامادقا, میراودیما و میبلط یم شزوپ
یریثأت ام رتشیب یراکمه رب مهافت ءوس نیا هک
دراذگن,  هک نآ رد دوخ هابتشا هب ام... یم فارتعا.
Діалог-обговорення. Діалог-обговорення передбачає такі дії: вислухати думку/повідомлення співрозмовника і погодитися/не
погодитися з ним; висловити свою точку зору,
обґрунтувати її, щоб переконати співрозмовника; висловити сумнів, невпевненість; висловити схвалення/несхвалення, осуд (Солодар,
с. 165). Діалог-обговорення реалізується за
допомогою стратегій впливу.
Аргументативна стратегія спрямована на
переконання адресата за допомогою аргументів, що призводить до зміни або утвердження його думки; аргументатор має переконати
партнера в істинності, цінності, доцільності
його думок (Оганесян, с. 10) реалізується у таких тактиках:
– тактика посилання на авторитетну
думку / факти полягає в посиланні на авторитетні джерела – міжнародні організації, лідерів країн, які ведуть переговори, законодавчу
базу, оперування даними з офіційних та авторитетних джерел, а також цитування авторитетних джерел;
– тактика актуалізації проблеми та способів її вирішення полягає в акцентуванні
уваги співрозмовника на окресленні деталей
питання, що обговорюється, а також на способах вирішенні проблеми, тим самим демонструється обізнаність у ситуації, а отже, думка
обізнаної людини буде більш вагома, ніж необізнаної;
– тактика опори на загальнолюдські та
національні цінності полягає в апелюванні до

у відповідь + додаткове повідомлення, повідомлення – повідомлення у відповідь + запитання,
спонукання – згода/відмова, запитання – відповідь, відповідь – запитання (Кодлюк, с. 58).
Стратегія налагодження та підтримки
відносин орієнтована на те, щоб визначити
спільні інтереси з партнером, виробити спільний план дій, прийняти спільні рішення, врахувати інтереси обох сторін. У дипломатичній
співпраці означені стратегія передбачає підписання договорів, угод, меморандумів тощо.
Стратегія налагодження та підтримки відносин реалізується у таких тактиках:
– тактика схвалення є важливим інструментом кооперативної взаємодії та слугує одним
із ефективних засобів завоювання прихильності слухача; тактика схвалення дуже важлива
в налагодження відносин між партнерами, вона
реалізується у таких мовних засобах: تامادقا زا ام
(مینک یم ینادردق رایسب هنیمز نیا رد )امش تیلاعف...,
 دناد یم حیحص و لداعتم ار امش میمصت ام فرط, هبرجت
 دروم نیا رد امش...  تسا هجوت لباق/ نیسحت هتسیاش
تسا, اتسار نیا رد امش اب یراکمه زا یتبثم هبرجت ام
;میتسه یراکمه همادا هدامآ و میراد
– тактика обіцянки: тактика обіцянки є однією з вагомих у процесі переговорів та підписання угод між партнерами і реалізовується
в тому, що сторона бере на себе добровільні
зобов’язання; ця тактика реалізується такими
мовними засобами: هک میهد یم لوق ام..., ام فرط
دنک یم نیمضت, ;دریگب دهعت دراد یگدامآ ام تلود
– тактика акцентуації на інтересах сторін:
ця тактика передбачає висловлення інтересів як власних, так і акцентування на інтересах партнера, адже у процесі встановлення та
підтримки співпраці експлікація інтересів двох
держав є визначальним фактором; для реалізації цієї тактики використовуємо такі мовні засоби: نامروشک عفانم تهج رد..., دهاوخ دیفم امش یارب
دوب..., دهاوخ نآ هب رجنم ام کرتشم یاه شالت و تامادقا
هک دش..., دنتسه نیا لابند هب ام فرط ود ره...;
– тактика солідаризації полягає у підтримці співрозмовників, в скеруванні мовлення на
потреби адресата, у демонстрації згоди і кореляції дій і висловлювань співрозмовників; ця
тактика передбачає висловлення підтримки та
солідарності з позицією партнера (Швелідзе,
с. 8): عضوم زا ام فرط ;میتسه قفاوم امش عضوم اب ام
/ دنک یم تیامح امش داهنشیپ, مینک یمن تفلاخم ام,
مینک یم یوریپ امش رظن زا ام, هب ار امش هاگدید نم
مراذگ یم کارتشا.
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таких понять, як життя, мир, безпека, захист
держави, свобода, здоров’я, родина, права
людини, честь, істина, правда, справедливість, традиції; мовні засоби: یعضوم نینچ رگا
مینک ذاختا،نیمضت ار ام دنورهش اه نویلیم تینما نیا
درک دهاوخ, میسرب قفاوت هب …دروم رد رگا، تمالس
دش دهاوخ تاجن هب التبم رامیب نارازه, میراد هفیظو ام
میسرب عامجا هب، نآ هب ام دنورهش رازه اه هد ناج اریز
;دراد یگتسب
– тактика емоційної аргументації полягає
як у висловленні власних емоцій, так і у виклику певних емоцій у співрозмовника, ця тактика
доповнює власне аргументацію, коли бракує
раціональних прийомів впливу на співрозмовника; мовні засоби: دش میهاوخ تحاران ام, رایسب ام
 لاحشوخ/ میتسه دنیاشوخان..., میتسه لاحشوخ ام...,
دش دیهاوخ یضار امش....
Стратегія дискредитації покликана понизити статус певної людини, країни, групи людей, процесу. Така стратегія використовується
з метою посилення своєї позитивної оцінки
в очах адресата й дискредитувати опонента
або ситуацію (Білоус, с. 30):
– тактика акцентування на невиконаних обіцянках опонента передбачає опору
на факти та зобов’язання, які узяв на себе
опонент та донесення до слухачів фактів, які
свідчать про невиконання зобов’язань; мовними особливостями імплементації цієї тактики
є заперечні речення, (наприклад, نیا تامادقا
هشقانم لح رد یا هدیاف چیه نامزاس, риторичні питання (наприклад, هب لقادح درف نیا یاه تیلاعف ایآ
؟تسا هدوب هعماج یاضعا زا یکی عفن, речень у наказовому способі (наприклад, هک دیروایب دای هب
;دیدوب هداد هدعو ام هب شیپ لاس ود یزیچ هچ
– тактика опори на загальнолюдські та
національні цінності; мовні засоби: نیا تامادقا
رطخ هب ار هقطنم لک نانکاس تمالس و یگدنز نامزاس
دزادنا یم, زاربا اضعا همه هب تبسن یلامعا نینچ اب وا
دنک یم ریقحت..., درم نیا هب داقتعا اب، یور هب ور ام
میدش رطخ....
Описані види діалогів зі стратегіями та тактиками мовлення фахівець із забезпечення
державної безпеки використовує під час ділової бесіди, телефонної розмови, дискусії, ділових перемовин, ділової наради.
Ділова бесіда. У діловій бесіді реалізуються такі комунікативні цілі: 1) інформування
(одержання інформації, обмін інформацією,
домовленість між партнерами); 2) інтенції, орієнтовані на вплив на співрозмовника (переконання партнера у правильності прийнятого

рішення, вигідності обраного способу, домагання згоди, відстоювання своєї думки, незгода з думкою співрозмовника/співрозмовників;
3) контактовстановлюючі цілі (встановлення
ділових відносин, одержання підтримки тощо)
(Косарева, с. 69). У сфері забезпечення державної безпеки ділова бесіда реалізується
у форматі відносин між органами державної
безпеки України та Республіки Іран. Ділова бесіда орієнтована на започаткування відносин
у певній галузі державної безпеки, обмін інформацією між органами безпеки та окремими
людьми, на встановлення ділових контактів та
вироблення спільних дій у галузі безпеки.
У навчанні майбутніх фахівців у галузі забезпечення державної безпеки дотримуємося
такої структури ділової бесіди:
– початок бесіди (привітання, запрошення);
– основна частина (власне обговорення
певного питання);
– завершальна частина (підведення підсумків, висновки, прощання) (Косарева, с.
70-71). В діловій бесіді реалізуються усі три
заявлені вище типи діалогів, а також стратегії
інформування, кооперації та впливу.
Означені компоненти структури ділової бесіди передбачають вживання відповідних мовних засобів:
– пояснення мети зустрічі: هدش عمج ام زورما
ات میا..., تسا نیا ام زورما هسلج عوضوم..., ام هسلج
 دراد صاصتخا...,
– опис ситуації: دیناوخب ار بلاطم ًافطل, هب
رد دیاب هک یلصا یاهزت نآ رد هک یا هنایار رگشیامن
دینک هجوت تسا هدش هئارا مینک ثحب نآ دروم, حرش
 یرصتخم/ هنایار رگشیامن یور رب دادیور زا قیقد
;دوش یم هئارا
– уточнення: منک نشور دیهدب هزاجا,  هب نم...
مدرک هجوت,  رتشیب دوش یم... ;دیدب حیضوت
– оцінка:  میمصت منک یم رکف )ام( نم... تسرد
تسا,  یارب تسرد هار طیارش نیا رد... هدش باختنا
تسا,  الاب یبایزرا راوازس نیا/ ;تسا بولطمان
– заперечення: قفاوم عضوم نیا اب )ام( نم
متسین, ار دراوم زا یخرب دیاب منک یم رکف نم
درک یسررب,  هتکن تسین مزال یترابع نینچ رد...
;دنامب یقاب
– аргументи: هدیا نیا عفن هب لالدتسا نیدنچ ام
میراد, نیا تسا نکمم نم رظن زا تیامح یارب لالدتسا
هک دشاب..., ;میوگ یم ار نیا مرظن دییات یارب
– констатування фактів: نم رظن دییات یارب
تسا تیعقاو نیا, ;دراد دوجو تیعقاو دنچ اجنیا رد
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Дискусія – колективне обговорення певного спірного або невирішеного питання з метою
встановити міру істинності в кожній із виголошених точок зору і дійти спільної думки. Для
з’ясування істини необхідні дослідження всіх
позицій, дискусія, в якій спілкуються не супротивники, а співрозмовники, і всі прагнуть не до
перемоги, а до згоди, взаємопорозуміння, яке
досягається завдяки аналізу і синтезу думок
на існуючу проблему (Косачова, с. 194-195).
Мета дискусії – виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, прийти до спільної думки. Дискусія
є ефективним способом переконання, тому
що її учасники самі приходять до того чи іншого висновку (Босак, с. 347). Структурно дискусія охоплює три етапи:
– підготовчий (визначення теми й основних питань дискусії, добір відповідних матеріалів для підготовки);
– основний (обговорення питань дискусії;
зазвичай, процесом керує людина, в обов’язки якої входить: слідкування за порядком,
контроль за дотриманням теми та чергою висловлювання учасників, від ефективності виконання цієї ролі багато в чому залежить результат дискусії);
– заключний (підбиття підсумків, проведення оцінки інформації та результатів дискусії) (Босак, с. 348; Саламатов, с. 9).
Для дискусії характерні такі комунікативні
ходи:
– інформування: تسا نیا نم عضوم..., ام رظن
تسا نینچ..., تسا نیا لکشم لح یارب ام هاگدید...;
– обґрунтування: висловлення аргументів
[Конверський 2017, с. 365];
– зауваження: شومارف امش راگنا هک تسا فیح
دیدرک, امش یراک مجح نازیم هب هجوت اب، بجعت یاج
دیناوتب هک تسین..., هک میرادن تسود ار نآ اعقاو ام...,
اب هطبار رد مراد وزرآ ات دنچ..., هک میهاوخ یم ام... ;
– спростування: логічна структура спростування має такі структурні елементи: а) теза
спростування – висловлення, положення, яке
треба спростувати; б) аргументи спростування – висловлення, положення, за допомогою
яких спростовується теза; у критиці взагалі можуть використовуватися і непевні, недостовірні аргументи, а для спростування використовують лише такі положення, істинність яких не
підлягає сумніву; в) демонстрація спростування – спосіб зв’язку між аргументами і тезою
спростування (Чорнобай, с. 269). Спростуван-

– нагадування інформації: دروم رد دیهد هزاجا
...منک یروآدای امش هب, میشاب هتشاد دای هب, دای
;;دیرواب
– наведення прикладів: مرظن دییات یارب
منزب یلاثم مهاوخ یم..., ًالثم, لاثم ناونع هب دناوت یم
دشاب هجوت لباق...;
– прийняття рішення: نیاربانب, هصالخ
مینک..., ( ور نیا زاотже),... یم ار ریز میمصت
میریگ, میراد قفاوت عضوم نیا رس رب ام نیاربانب.
Ділова телефонна розмова – це форма
усного дистанційного ділового діалогу, який
здійснюється за допомогою технічних засобів
(Проблеми ділового спілкування по телефону). Комунікативні цілі телефонної розмови
дуже різні: інформативна (надання / одержання інформації), обмін думками, переконання,
прохання, привітання тощо. Для телефонної
розмови важливо враховувати: 1) куди телефонують (в установу, організацію чи додому);
2) з якою метою телефонують (прохання, повідомлення, запрошення тощо); 3) кому телефонують (вік, посада, фах, стать абонента); 4)
хто телефонує (психічний тип особи, емоційний стан, особливості мовлення); 5) характер
взаємин співрозмовників (офіційні, дружні, товариські, родинні, інтимні тощо) (Галаєвська).
У практиці роботи фахівця із забезпечення
захисту державної безпеки ділова телефонна
розмова здебільшого відбувається у формі інформативної бесіди та ділових переговорів.
Інформативна бесіда містить привітання,
повідомлення інформації (або одержання інформації) та завершення розмови (прощання). Типові фрази в інформативній бесіді: دیاب
دروم رد منک یناسر عالطا امش هب..., دیاب... عالطا امش هب
مهد, منک یناسر عالطا امش هب مفظوم نم..., یارب دیاب
مدب حیضوت امش..., دینک ییامنهار ار نم دیناوت یمن.
Ділові переговори містять привітання, пояснення співрозмовнику сутності справи, обговорення ситуації, завершення розмови (прощання). Для здійснення ділових переговорів
використовуються такі мовні засоби: اب دیاب نم
منک ثحب امش..., رد ات دیراد تصرف هقیقد دنچ ایآ
 عوضوم دروم... ؟دینک تبحص نم اب, امش نم هک روطنامه
مدرک کرد ار, ممهف یم ار نآ نم هک روطنامه, رارصا امش
دیراد... , ؟دیدرک یم کرد ار نم مایپ امش.
Для завершення розмови та прощання використовуються такі фрази: زا رکشت اب
وگتفگ, دیدرک ادیپ تقو نم یارب هکنیا زا نونمم,
نیاربانب، راک اتسار نیا رد ام و تسا هدش لح تالکشم
مینک یم, منک یمن هدافتسا ءوس امش تقو زا نم.
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ня реалізується в контраргументах та відповідях опонентам;
– контраргументація, яку визначаємо як
повну або часткову відмову опонента прийняти нову інформацію внаслідок індивідуальної
інтерпретації, в ході якої виявляються такі характеристики об’єкта інтерпретації, як відсутність, невідповідність інформації, аргументів,
негативна оцінка (Баребина, с. 85):  اب ًالامتحا...
دیتسین انشآ,  هرابرد یتاعالطا تسا نکمم... دیراد مک
,  نآ رد هک یدنس اب...  دنس رد اما ؟دیتسه انشآ... ماقرا
تسا هدش هدروآ یتوافتم ًالماک, رد هک دیا هدامآ ًالامتحا
 دروم... ; ؟دینک لالدتسا
– відповіді опонентові вводимо такими референтами: منک یم یهاوخرذع نم، یخرب امش دیاش اما
رگا ؟دیدشن هجوتم ار ثحب دروم لکشم تایئزج زا
مشاب هدش هجوتم تسرد، کش نم یاه لالدتسا دروم رد امش
دیراد. یم یطیارش هچ رد امش رظن هب ؟نآ زا مادک اقیقد
ثعاب یزیچ هچ امش رظن هب ؟درک لح ار لکشم نیا ناوت
 ؟دوش یم لکشم نیا کرد مدع, یرگید هار امش رظن هب
; ؟درادن دوجو لکشم لح یارب
– пошуки компромісу, вироблення рішення, завершення, для цього використовуємо
такі мовні засоби: تیعقوم مینک یم تقفاوم ام
میریذپب ار امش، امش هکنیا رب طورشم...., تقفاوم ام
هک یطرش رد طقف مینک شزاس مینک یم... , نیا ام
میریذپ یم ار قفاوت دنب،  ًافطل اما.... دنامب زین,
نیاربانب، مینک یم هصالخ ام... .
Дискусія охоплює різноманітні стратегії та
тактики впливу й реалізується в діалозі-обговоренні. Бесіда та дискусія складають основу
іншим жанрам діалогічного мовлення: ділова
нарада – обговорення проблем і завдань у групі фахівців або колег; ділові перемовини – обговорення кількома зацікавленими сторонами
певного питання для з’ясування позицій сторін або підписання угоди; дебати – різновид
публічної дискусії, учасники якої спрямовують
свої зусилля на переконання у правоті третьої
сторони, а не однин одного (Авраменко, с.
49-50). Усі ці жанри побудовані за принципом
обміну думками (як ділова нарада) та обґрунтування чи спростування певних положень (ділові перемовини, дебати).
Навчання діалогічного мовлення майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки розглядаємо як інтегрований
процес формування мовленнєвих навичок та
вмінь з лінгвосоціокультурними, останній компонент виявляється в потребі співробітників
СБУ (перекладачів) діяти відповідно до норм
і культурних традицій в умовах прямого та

опосередкованого контактів; набуття здатності користуватися сукупністю знань про країну,
мова якої вивчається, її національно-культурні, соціальні особливості вербальної та невербальної поведінки у процесі спілкування, правила та стереотипи поведінки, норми етикету,
факти, норми та цінності національної культури (Хіценко 2016, с. 27). Соціокультурний компонент діалогічного мовлення охоплює:
– знання про державно-політичний устрій
іншомовної країни, про державної безпеки та
її місце в глобальній системі безпеки,
– знання лексики на позначення понять
та реалій сфери безпеки держави, термінологічної бази – правової, юридичної, військової,
слів з культурно-маркованими значеннями, використання цих слів у мовленні: زا لبق نیلومشم
( عقومдостроковий призив), یتایلمع یژتارتسا
(оперативна стратегія), ( جیسبмобілізація),
( نداد هجرد عیفرتпідвищувати у званні), هماناعدا
(позовна заява), ( یرفیک هدنورپкримінальне
провадження), ( نظءوسпідозра), ( سرپزابслідчий), ( سردادсуддя);
– володіння регістрами спілкування, соціальними нормами, правилами хорошого тону,
нормами спілкування між представниками різних поколінь, статей, класів і соціальних груп,
правилами мовного оформлення ритуалів,
прийнятих у суспільстві: (دیدیشک تمحز یلیخдуже потрудились, у значенні дякую), امش تسد
( دنکن درد امش رس – دنکن دردхай не болить Ваша
рука, у значенні дякую – хай не болить Ваша
голова, у значенні будь ласка), – دیشابن هتسخ
( دیشاب تمالسне втомлюйтесь (до того, хто
працює) – будьте здорові, як відповідь);
– використовувати мовні форми відповідно до етикету, а також знання для досягнення
взаєморозуміння з носіями культури, запобігати причинам непорозуміння (особливо тим, які
викликані мовними засобами): !مناخ متخبشوخ
(Дуже приємно, пані!), ملاحشوخ امش اب ییانشآ زا
(Задоволений таким знайомством), دایزراختفا
(Велика честь), یتخبشوخ هچ... (Яке щастя…), ام
( !میراذگ یم مارتحا رایسب امش هبМи Вас надзвичайно поважаємо!), ( !مرکشتمЩиро дякую!),
( دیراد فطلМаєте милість!);
– адаптувати невербальну поведінку до
поведінкових стереотипів культури, мова якої
вивчається (Хіценко, с. 47-50).
Тож перекладач у сфері забезпечення державної безпеки повинен мати фахові знання,
які стосуються основних напрямів співпраці
19
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України з Республікою Іран (співпраця з Республікою Іран у галузі забезпечення державних
інтересів обох країн, підтримання інформаційної, економічної, військової безпеки; співпраця
з Республікою Іран у секторі боротьби з міжнародними організованими злочинними угрупованнями та міжнародним тероризмом, наркобізнесом, нелегальною міграцією, протидії
поширенню зброї масового ураження; співпраця з Республікою Іран у галузі екологічної
безпеки; створення сприятливих зовнішньополітичних умов для прогресивного економічного і соціального розвитку України; контррозвідка, контррозвідувальний захист інтересів
держави у сфері інформативної, економічної
безпеки держави; інформаційно-аналітична
діяльність), володіти засобами вербалізації
суб’єктів, об’єктів, понять, процесів, які стосуються сфери безпеки обох держав; володіти соціальними нормами ділової комунікації
з іранськими партнерами в галузі безпеки; володіти невербальними засобами комунікативної поведінки.
Особливо важливою в діловій міжкультурній комунікації з іранцями є використання
невербальних засобів. В Ірані діє особлива
система іранського етикету, яка називається
таароф. Таароф – це неписаний кодекс, що
визначає норми поведінки, обміну люб’язностями, дотримання церемоній і умовностей
(Шадурская, с. 137-142). Іранці від природи
наділені високорозвиненим загостреним почуттям національної гордості, самолюбства
та самоповаги, підвищеною чутливістю до чужих суджень, яскраво вираженим бажанням
до самопрезентації, активністю та ініціативністю, вибуховою емоційністю, підкресленою
повагою до старших за віком, соціальним
статусом чи посадою людей свого етносу
(Палеха с. 311). Аналіз наукових праць (Ахмади; Кошманова; Палеха; Харченкова; Шадурская; Beeman; نخس ی هدراشف گنهرف، رتکد
یراونا نسح، نخس تاراشتنا، ۱۳۸۲ ; افص هللا حیبذ،
نخس نییآ، یسراف نایب و یناعم رد یرصتخم، نارهت
: دصهن هناخپاچ، ۱۳۳۰ ; Etiquette Tips; Through
the different effects; Nazarian Alireza; Javidan
Mansour; Falahti; Davari; Winkie; Nonverbal
communication) дав можливість окреслити
основні особливості іранської вербальної та
невербальної культури спілкування, які, на
наше глибоке, переконання слід враховувати
майбутнім як фахівцям у сфері державної без-

пеки, так і перекладачам, які їх супроводжуватимуть:
– великий палець, піднятий угору, що означає в українській культурі схвалення, в іранській – сороміцький знак;
– у зверненнях іранці називають прізвище
у поєднанні з компонентом пане, пані, а також
з додаванням вченого ступеня, звання тощо,
натомість в українській культурі звертаються
по імені по батькові;
– посмішка в іранській культурі є сигналом
ввічливості й застосовується при офіційних зустрічах;
– іранцям важлива скромність, яка спрямована на приниження власного статусу й підвищення статусу комунікативного партнера;
в іранській лінгвокультурі велика кількість
кліше, якими вони виявляють повагу, пошану,
люб’язність до партнера, однак варто зауважити про часту її формальність;
– для іранців недопустимо сваритися, кричати, ображати, в іранців прийняте неголосне
спілкування;
–– – східний етикет не дає змоги бути категоричним, тому не слід чекати від араба відповіді «так» або «ні». Замість прямих відповідей
араби відповідають завуальованими фразами;
– особливим в іранській культурі є вибачення, в іранців прийнято вибачатися за
будь-які дрібниці, навіть коли щось сталося не
з вини мовця, з вибачення часто розпочинаються діалоги;
– під час переговорів повага до партнера
може виражатись підтакуванням, вставленням різного роду утверджуючих слів типу: هلب
(так), ( هتبلاбезумовно), ( ًاعقاوдійсно); щоб підкреслити повагу – ні в якому разі не можна перебивати співбесідника, особливо старшого за
віком чи статусом, звертаючись на Ви кажуть:
( یلعبانجДженабеалі).
Висновки. Отже, у професійній сфері
спілкування фахівця-перекладача з забезпечення державної безпеки використовуються
переважно такі функціональні типи діалогів:
діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обговорення, які реалізуються у стратегіях та тактиках, які імплементуються в мовних
засобах. Перекладач у сфері забезпечення
державної безпеки повинен мати фахові знання зі сфери забезпечення державної безпеки, володіти засобами вербалізації суб’єктів,
об’єктів, понять, процесів, які стосуються сфе20
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ри безпеки обох держав; соціальними нормами та невербальними засобами з іранськими
партнерами в галузі безпеки. Перспективою
подальших досліджень є розроблення та
апробація методики формування компетентності в діалогічному мовленні перекладачів
у сфері забезпечення державної безпеки.
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BUIDING PERSIAN SPEAKING SKILLS IN DIALOGUE IN STUDENTS MAJORING
IN INTERPRETING FOR THE SPHERE OF SAFEGUARDING NATIONAL SECURITY:
LINGUAL AND EXTRALINGUAL PRINCIPLES
Vyacheslav Shovkovyi (Ukraine),
Tetiana Ilchuk (Ukraine)
Abstract
Background: Training of future interpreters in the sphere of safeguarding state security envisages building
speaking competence in dialogue. This competence is considered in the context of lingual and socio-cultural paradigm of language education, which involves determining linguistic and extralinguistic principles of dialogical speech
in the sphere of Persian business communication. Building of Persian business communication skills is targeted
at students’ gaining extra lingual knowledge of safeguarding of state security sphere, language tools that name
concepts, phenomena, processes of this field, strategies and tactics of communication, language tools for their
implementation, nonverbal communication tools, and elements of nonverbal behavior relevant to native speakers.
Purpose: The purpose of the research is to characterize the linguistic and extra lingual principles of building
Persian speaking skills in dialogue in future interpreters in the sphere of safeguarding state security.
Results and Discussion: The study has revealed that in the professional communication of the indicated
specialists the following functional types of dialogue are used: dialogue-questioning, dialogue-agreement, dialogue-discussion. These are realized through a range of communication strategies (strategy of establishing and
maintaining relations, conflict-avoiding strategy, argument strategy, discrediting strategy). Additionally, the Persian
language tools used to implement the identified strategies have been described. The main styles of the negotiation process such as business conversation, business telephone conversation, discussion as well as specific
verbal and nonverbal means of communication have been considered. The prospect of further research is the
development and empirical validation of methodology for building Persian speaking skills in dialogue of future
interpreters in the sphere of safeguarding state security.
Key words: Persian language teaching methodology, Persian speaking skills in dialogue, interpreter in the
sphere of safeguarding state security.
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НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ІНТЕГРОВАНОГО АУДІЮВАННЯ
Й ПИСЬМА У СТАРШІЙ ШКОЛІ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПЕРЕВАГИ Й ТРУДНОЩІ
Анотація
У статті розглянуті особливості навчання англійського інтегрованого аудіювання й письма у старшій школі. Під час опрацювання наукової літератури було з’ясовано, що когнітивні процеси, задіяні у ході
зазначеного виду письма, є складнішими, ніж ті, що задіяні під час неінтегрованого письма, що і зумовлює необхідність переосмислення методологічних засад навчання та оцінювання інтегрованих умінь
аудіювання й письма у відповідності з його особливостями. Висвітлено лінгводидактичні переваги та
труднощі навчання англійського інтегрованого аудіювання й письма, які мають бути враховані при організації навчання зазначеного виду письма.
Ключові слова: англійське інтегроване аудіювання й письмо, когнітивні особливості інтегрованого
аудіювання й письма, старша школа.

Постановка проблеми та актуальність
дослідження.
Навчання письма – складний довготривалий процес, що вимагає від учнів умінь, пов’язаних із трансформацією уже набутих знань.
Уміння письма формується, розвивається та
вдосконалюється протягом усього життя і посідає важливе місце у післяшкільній освіті та
кар’єрі. Як свідчать наукові розвідки, письмо 21 століття набуло більшої когнітивної
складності, оскільки – як в академічному, так
і в професійному контексті – базується на інформації, вилученій з кількох джерел (List &
Alexander, 2017). З огляду на це, за останнє
десятиліття навчання писемного мовлення
значно змінилося, змістивши акцент на інтегроване письмо, яке спрямоване на трансформацію знань замість їхньої передачі. Зазначене письмо привернуло увагу дослідників та
викладачів мови у багатьох освітніх закладах,
у тому числі й середню школу, однак, дослідження цього явища в основному обмежувалися рамками навчання синтезу або аргументації на основі джерел (Dunlop & Xhafer, 2016;
Göktürk Sağlam, 2020; Luna et al., 2020) та
стандартизованого оцінювання.
Отже, виклад інформації без її трансформації й критичного аналізу відповідно до сучасних загальносвітових стандартів навчання
не є валідним показником успішності умінь
письма, отож бачимо необхідність переосмислення методологічних засад навчання та оці-

нювання письма в школі. В українському контексті питання про підходи до навчання та
оцінювання інтегрованих видів мовленнєвої
діяльності залишається недослідженим як на
теоретичному, так і на практичному рівні. До
того ж, якщо навчання інтегрованого читання
й письма в середній школі отримало певне
висвітлення (Kavytska, Shovkovyi & Osidak,
2021), то навчання інтегрованого аудіювання
й письма залишилося поза увагою лінгводидактів. Таким чином, потреба окреслити особливості роботи вчителя над розвитком вмінь
інтегрованого письма й аудіювання та проаналізувати вимоги для створення стандартів оцінювання ІАП в освітньому процесі для успішного впровадження методів інтеграції в курс
навчання англійської мови в українській школі
зумовлює актуальність публікації.
Аналіз останніх досліджень. Дослідження методичної літератури виявило, що проблематика навчання й оцінювання інтегрованих видів мовленнєвої діяльності є досить
актуальною в загальносвітовому розрізі. А питання навчання та оцінювання інтегрованого
письма на уроках англійської мови вважається
одним із найскладніших для вирішення у сучасній методиці навчання англійської мови та
залишається предметом досліджень багатьох
сучасних вчених-методистів. Серед знакових
досліджень у цій сфері виокремлюємо ті, що
стосуються інтеграції рецептивних та продук25
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тивних видів мовленнєвої діяльності та їх оцінювання. Зупинимося на деяких з них.
Атта Гебріл та Лія Плаканс (Gebril, Plakans,
2014) зосередили своє дослідження на оцінюванні інтегрованого читання та письма студентів бакалаврату університету Об’єднаних
Арабських Еміратів. Вчені визначили, що між
текстами, створеними студентами високого
рівня володіння англійською мовою та студентами з низьким рівнем, існують відмінності,
що стосуються особливостей використання
інформації, відібраної з джерел. Результати
дослідження доводять, що загальний рівень
залучення інформації студентами високого рівня мовленнєвої компетентності вищий
і якісно інший, ніж у студентів з низьким рівнем, що пояснюється когнітивно складним
та вимогливим характером інтеграції. Також
у своїй статті «Comparing composing processes
in writing-only and reading-to-write test tasks»
Лія Плаканс (Plakans, 2008) зауважує, що під
час виконання завдання з інтеграції читання
та письма планування тексту зміщується на
початковий етап роботи над текстом (під час
роботи над неінтегрованим письмом планування часто відбувається під час написання).
Крім цього, авторка зауважує, що інтеграція
читання та письма забезпечує вищий рівень
включення автора у процес письма, що відбувається у зв’язку із залученням складніших
когнітивних процесів,
Розглядаючи питання оцінювання інтегрованого письма, Уте Кнох (Knoch, 2011) наголошує на «розмитості» дефініції інтегрованих
завдань, що призводить до різної оцінки одних
і тих же результатів мовленнєвої діяльності.
Науковиця висловлює думку про необхідність створення деталізованих дескрипторів
та розширення спектру оцінок для якнайточнішого аналізу учнівських робіт. Дослідниця також визначає низку критеріїв, які мають
бути в основі оцінювання інтегрованого письма: accuracy, fluency, complexity, mechanics,
cohesion, coherence, reader-writer interaction,
content. Думку про необхідність застосування
інформативних критеріїв висловив і Алістер
Каммінг (Cumming, 1990), який наполягає на
застосуванні аналітичних шкал у тих випадках, коли необхідно точно визначити результати навчальної діяльності.
Сатена Чан (Chan, 2013; 2018) ґрунтовно
дослідила особливості створення валідної

шкали оцінювання інтегрованого читання та
письма, звертаючи особливу увагу на когнітивні процеси, залучені для успішного виконання
завдань такого типу.
Українські вчені висловлюють думку про
необхідність включення внутрішньопредметної інтеграції у процес навчанні письма. Так,
О. Квасова та Н. Лямзіна (О. Квасова, Н. Лямзіна, 2018) зосередили свою увагу на формуванні інтегрованих умінь читання та письма
студентів вищого навчального закладу під
час навчання професійного орієнтованої англійської мови. Особливий наголос в роботі
зроблено на запобіганні плагіаторству під час
роботи з веб-квестами. Вивченню ефективності методики «Read-Write Cycle» (Miller &
Calfee, 2004) у процесі навчання десятикласників писемного мовлення присвячене дослідження Т.Кавицької, В.Шовкового та В.Осідак
(Kavytska, Shovkovyi & Osidak, 2021), у якому
доведено позитивний вплив зазначеної методики на розвиток риторичних умінь та умінь
інтегрування інформації .
На нашу думку, проблематика навчання та
оцінювання інтегрованих видів мовленнєвої
діяльності не є вичерпаною, особливої уваги
заслуговує інтеграція аудіювання та письма як
найменш розроблена.
Мета статті. Зважаючи на недостатню
ступінь розробки проблематики навчання та
оцінювання інтегрованого письма в методиці
навчання іноземної мови, ставимо за мету дослідити когнітивні особливості зазначеної мовленнєвої діяльності, а також її лінгводидактичні переваги та недоліки з метою вивчення
шляхів імплементації навчання цього письма
та уроках англійської мови у старшій школі.
Виклад основного матеріалу. Сучасні
виклики у сфері середньої освіти зумовили
необхідність у зміщенні мети навчання із передачі на застосування, трансформацію знань
та розвиток критичного мислення школярів.
Допоміжною у досягненні цієї мети вважаємо
внутрішньопредметну інтеграцію. Інтеграція
у навчанні іноземних мов передбачає поєднання рецептивних та продуктивних видів
мовленнєвої діяльності, наприклад, аудіювання та письма. Під інтегрованим аудіюванням
й письмом розуміємо поєднання аудіювання
та письма для організації завдання на розвиток інтегрованих умінь, що передбачає аудіювання матеріалу та написання певного виду
26
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твору на запропоновану тему, висвітлену в матеріалах для аудіювання.
Зауважимо, що зазначений вид письма має
як лінгводидактичні переваги, так і недоліки
(A. Rukthong, T. Brunfaut, 2015). Основною перевагою є те, що, на відміну від креативного
письма, інтегроване письмо є більш академічно автентичним як у середній, так і у вищій школі і, таким чином, відображає реальну практику
навчання (Cumming et al., 2004; Chan, 2013;
Wette, 2019). Інша перевага полягає у тому, що
інтегроване письмо, на відміну від креативного,
не виявляє критичної залежності від фонових
знань школяра з теми, яка має бути розкрита
у письмовому продукті, оскільки спирається
на інформацію, запропоновану в матеріалах
для аудіювання чи письма. Таким чином, крім
внутрішніх ресурсів довгострокової пам’яті, інтегроване письмо передбачає цілеспрямоване
залучення зовнішніх ресурсів, які забезпечують
рівний доступ до знань про зміст, що є важливим фактором у контексті освіти, оскільки сприяє об’єктивності та справедливості оцінювання
(Chan, 2013; Celik, 2019).
Слід зауважити також позитивний вплив інтегрованого письма на розвиток грамотності.
У контексті середньої освіти результати досліджень показують, що учні розвивають свої орфографічні навички та вдосконалюють пунктуацію винятково завдяки читанню. Більш того,
огляд літератури показує (Celik, 2019; Chokwe,
2013; Weston, 2015; Wette, 2019), що існує пряма залежність між компетентністю в читанні та
синтаксичною зрілістю учня чи здатністю використовувати синтаксично складні структури
у письмовому мовленні (Dunlop & Xhafer, 2016).
Крім того, інтегроване письмо як процес
трансформації знань замість їх передачі, сприяє розвитку критичного мислення та критичного читання. Нарешті, якщо письмо спирається
на обробку інформації з кількох джерел різних
видів (вербальні/невербальні тексти, відео,
аудіо), в учнів розвивається здатність до багатозадачності – необхідна умова професійного
виживання та успіху в сучасному світі.
Однак, якщо навчальні переваги інтегрованого письма досліджені в літературі і не залишають приводів для сумнівів, то когнітивні
характеристики зазначеної мовленнєвої діяльності можуть призвести до суперечок щодо
доцільності його навчання у середній школі.
Наскільки нам відомо, існує небагато дослі-

джень когнітивних процесів, що відбуваються
в інтегрованого письмі. У цьому дослідженні
ми спираємося на модель, розроблену Спайві
(Spivey, 2001). Відповідно до цієї моделі у процесі інтегрування інформації з кількох джерел
відбуваються три основні процеси: 1) вибір
релевантного змісту з кількох джерел; 2) організація змісту відповідно до цілей письма; 3)
поєднання ідей із різних джерел та створення
зв’язків між ідеями (Spivey & King, 1989). Хоча
ця модель дає найбільш загальне уявлення
про те, як аудіювання/читання та письмо взаємодіють у складній когнітивній діяльності,
вона здається ідеальною для застосування
у контексті середньої шкільної освіти. З огляду
на її мінімалістичну трикомпонентну структуру вона може стати зручним інструментом для
моделювання як навчання, так і оцінювання
інтегрованого письма.
Як показують численні дослідження, інтегроване письмо вимагає набагато більших
когнітивних зусиль порівняно з креативним.
Це нелінійний, складний процес вирішення
проблем із генерацією нових ідей або розширенням знань (Hajovsky, et al., 2018). Нелінійне
генерування письмового продукту при цьому
включає набір багатьох рекурсивних процесів, таких як розуміння прочитаного, перечитування, планування, організація ідей і т.д. На
нашу думку, такі рекурсивні процеси вносять
значний когнітивний дисонанс у процес створення тексту. Крім того, інтегроване письмо
передбачає цілеспрямоване використання як
зовнішніх (джерела інформації), так і внутрішніх ресурсів – робочої та довготривалої пам’яті
(знання мови та дискурсу). Припускаємо, що
ці ресурси впливають на процес інтегрованого
письма, зокрема на якість письмового продукту та справедливість оцінювання, хоча припущення вимагає емпіричного підтвердження.
Особливо складним у когнітивному плані
є процес інтеграції аудіювання й письма. Спираючись на результати досліджень Дж. Філда
(Field, 2013), А. Руксон та Т. Брунфо (Rukthong,
Brunfaut, 2015) зауважують, що аудіювання
передбачає когнітивну обробку, яка відбувається не в лінійній, а в інтерактивній формі та
спирається не лише на знання мови, а й на
загальні знання про світобудову. Дослідження
когнітивних процесів, задіяних в інтегрованому
аудіювання й письма, є дуже важливим, оскільки задля успішного навчання та оцінювання
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зазначеної мовленнєвої діяльності необхідно
визначити, через які стадії опрацювання вхідної інформації проходять учні з високим рівнем
умінь, та проходження яких стадій опрацювання не вистачає учням з низьким аудіальним
рівнем сприйняття. Відповідно до результатів дослідження А. Руксон та Т. Брунфо, учні
оперують процесами вищого та нижчого рівня
по-різному, що призводить до отримання вхідної інформації різної кількості та якості, а отже,
й різного рівня застосування та трансформації
знань із запропонованої теми.
Наскільки нам відомо, досі не було запропоновано модель процесу навчання інтегрованого аудіювання й письма, проте у навчанні
другої іноземної мови Лія Плаканс (2008) запропонувала модель роботи над інтегрованим
читанням та письмом, яка складається із двох
етапів роботи: 1) підготовка до письма; 2)
власне письмо. Вважаємо, що така спрощена
модель може бути застосована і щодо інтеграції аудіювання й письма, але потребує розширення. Джон Філд (Field, 2013) стверджує, що
ефективна робота над інтегрованим письмовим продуктом включає такі фази:
–– декодування вхідної інформації (input
decoding);
–– пошук відповідних лексичних одиниць
(lexical search);
–– граматичний аналіз (parsing);
–– створення ідейного наповнення твору
(meaning construction);
–– побудова
дискурсу
(discourse
construction).
Поетапність роботи над інтеграцією аудіювання та письма сприяє покращенню організації процесу навчання. Учні активізують
слуховий канал сприйняття не лише для того,
щоб зрозуміти інформацію із тексту, а й для
того, щоб відкинути зайву та обрати релевантну інформацію для подальшої трансформації та продукування власного мовлення. Учні
можуть навчитися будувати різножанрові висловлювання на основі одного і того ж прослуханого тексту. Таким чином, робота вчителя англійської мови у школі не обмежується
лише делегуванням завдання, а й передбачає
підготовчу роботу над письмом, а використання одного і того ж матеріалу для аудіювання
може стати допоміжним засобом для пояснення відмінностей між різними жанрами писемного мовлення.

Отже, необхідно правильно й поетапно
працювати над підготовкою інтегрованого аудіювання й письма на уроці. Роботу з учнями над аудіюванням пропонуємо розділяти
на підготовчий (установчий, передтекстовий)
етап (pre-listening stage), процес слухання і виконання завдання (while-listening stage), фаза
опрацювання інформації після слухання (postlistening stage) (Zheng & Mohhamadi, 2013).
На підготовчому етапі аудіювання важливо
підготувати учнів до сприйняття іншомовного
тексту, зняти психологічний дискомфорт та
провести роботу над уникненням перешкод
у сприйнятті тексту (напр., робота над засвоєнням нової для учнів лексики, яка буде траплятися у тексті). Задля якісної підготовки
до письма вчителеві необхідно навчити учнів
ефективно використовувати вихідного джерела. Для цього доцільно виконати кілька вправ
на формування навичок та умінь лексичного
та синтаксичного перефразування.
При цьому, учні мають бути обізнані у стадіях написання твору. Тут пропонуємо користуватися моделлю Д. Пратта, який розділив
процес письма на п’ять стадій, які відбуваються у рекурсивному зв’язку:
1. Pre-writing (передбачає визначення мети
письма та збір інформації з теми, у нашому
випадку – відбір);
2. Draft writing (написання начерків та основних тез, які будуть використані у письмі та
розширення цих тез);
3. Major editing (організація ідей та їх структурування; перечитування та редагування);
4. Minor editing and polishing (перевірка
правильності та точності, відповідність стилю,
узгодженість частин);
5. Evaluation (оцінювання та самооцінювання) (Pratt, 2011)
На етапі підготовки до власне письма необхідно чітко пояснити вимоги до письмового
завдання (тему, обсяг, час на виконання, особливості організації письма тощо). Важливо
наголосити, що необхідно написати інтегрований твір, а отже, використати інформацію
з прослуханого тексту якомога доцільніше
і повніше. Оскільки завдання для письма, на
нашу думку, уже повинне містити тематичні
вузли, на яких і буде побудований дискурс, очікування вчителя мають бути проговорені.
Зазначимо, що навчальна програма України для учнів 10 класу старшої школи пропо28
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нує розвивати уміння письма шляхом написання короткого тематичного повідомлення,
твору-опису, закінчення запропонованої розповіді, записки-повідомлення, листа-повідомлення у формі розповіді або опису, висновку
дослідженого матеріалу та викладення версії
інтерв’ю у письмовій формі. При цьому Програмою не передбачено написання твору-роздуму чи аргументативного твору. Вважаємо
деякі із зазначених жанрів неефективними та
відірваними від реальної навчальної діяльності. Так, наприклад, у реальному житті учні не
пишуть висновки чи закінчення розповіді; такі
завдання суперечать принципу автентичності навчальних завдань. Більше того, багато
із зазначених у Програмі завдань належать до
креативних жанрів письма, тоді як написання
твору на основі прослуханого чи прочитаного
матеріалу є завданням на формування власної думки на основі трансформації інформації.
Одним із найважливіших стадій підготовки до
оцінювання письма у роботі вчителя є розробка
шкали оцінювання. Щодо розробки шкал, низка
дослідників, зокрема Уте Кнох (Knoch, 2009),
Глен Фулчер (Fulcher, 2003) та ін. визначають
кілька методів створення шкали: а) інтуїтивний
(intuition-based), б) теоретичний (theory-based),
в) емпіричний (empirically-based). Інтуїтивний
метод формування шкали передбачає можливість оцінювання валідності трьома шляхами: метод експертної оцінки, метод прийняття
рішень комітетом та метод перевірки дієвості
шкали впродовж практичного її використання
(останній метод зазвичай передбачає комбінування зазначених методів конструювання шкали). Такий метод вважається найпоширенішим
у практиці побудови шкал (Knoch, 2009)
Уте Кнох у книзі «Diagnostic Writing
Assessment: The Development and Validation
of a Rating Scale» описала основні недоліки
цього методу конструювання шкал на прикладі FSI (The Foreign Service Institute) – системі
оцінювання, яка стала основою великої кількості похідних шкал. Відповідно до цих недоліків визначаємо основні шляхи уникнення невідповідності шкали стандартам:
1. Шкала повинна чітко виявляти, хто саме
буде проводити оцінювання і для якої категорії
учнів вона призначена. Наприклад, шкали FSI
передбачають, що оцінювання буде проводити освічений носій мови (well-educated native
speaker); У. Кнох вважає, що такого опису

недостатньо, оскільки поняття «освіченість»
надто широке і не завжди означає можливість
оцінити об’єктивно. Тим більше, що вивчення
англійської мови як другої не завжди передбачає та потребує роботи вчителя носія мови.
2. Кожен дескриптор має бути відокремленим від іншого, інакше вчитель не зможе об’єктивно оцінити розвиток мовленнєвих умінь. 3.
Критерії шкали повинні бути чіткими. Укладачі
часто використовують такі терміни «добре»,
«краще, ніж», «завжди», «зазвичай», «багато
помилок» тощо. Це призводить до того, що
вчителі визначають точне число «багатьох
помилок», покладаючись на власний досвід,
а отже, на суб’єктивні відчуття.
У. Кнох зазначає, що дескриптори завжди відображають складні когнітивні процеси
і вважає, оцінювання мовленнєвих умінь має
базуватися на психолінгвістичних аспектах
навчання. І оскільки неможливо сконструювати шкалу, яка б відображала індивідуальний
підхід до кожного учня, то шкала повинна мати
в основі узагальнену модель учня, побудовану
відповідно до мети навчання. Такий підхід лежить в основі теоретичного підходу до конструювання шкал оцінювання.
А. Каммінг (1990) у своїх працях описав 28
стратегій інтерпретування та оцінювання і довів,
що оцінювання передбачає включення в процес
складних ментальних процесів. Також вчений
у своїй праці довів, що при правильному користуванні валідною шкалою і експерт, і початківець
у сфері оцінювання здатні відрізнити рівень володіння мовою від умінь письма. Тому, погоджуючись із думкою А. Каммінга, ми вважаємо, що
конструкт повинен бути якомога чіткішим, аби
мінімізувати вплив суб’єктивного оцінювання
у поточному та підсумковому контролі.
Тому основним критерієм успішності оцінювання інтегрованого письма вважаємо перевірку валідності розробленої шкали, теоретичну та емпіричну. Під емпіричною валідністю
розуміємо успішність перевірки відповідності
вимірювальної методики та отриманих на результатів теоретичному конструкту оцінювання. Таким чином, спочатку досягається теоретична валідність, а вже потім перевіряється
емпірична (Дембіцький & Любива, 2017).
Висновки. Методичні засади формування інтегрованих умінь аудіювання та письма
полягають у визначенні підходів та принципів
не лише навчання, а й оцінювання. Особливої
29
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важливості у цьому процесі набуває розуміння когнітивних процесів та лінгводидактичних
переваг та недоліків інтегрованої мовленнєвої
діяльності, яка передбачає відтворення релевантної інформації із вхідних текстів у відповідь на комунікативну мету завдання із письма. До переваг інтегрованого аудіювання
й письма відносять його академічну автентичність, позитивний зворотній вплив, відносну
незалежність від фонових знань учнів, позитивний вплив на розвиток грамотності тощо.
Серед недоліків виокремлюють: когнітивну
складність діяльності та складність оцінювання. Однак, незважаючи на недоліки, навчання
зазначеного виду письма має більшу цінність,
оскільки сприяє розвитку критичного та креативного мислення учнів та когнітивних умінь.
Перспективою подальших досліджень
має стати розробка та експериментальна
перевірка валідності та ефективності шкали
оцінювання інтегрованих умінь аудіювання та
письма у старшій школи.
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TEACHING AND ASSESSMENT OF ENGLISH LISTENING-TO-WRITING IN UPPER
SECONDARY SCHOOL: PEDAGOGICAL ADVANTAGES AND CHALLENGES
Yuliia Lavrenchuk (Ukraine), Tamara Kavytska (Ukraine)
Abstract
As a life-long skill, writing plays a crucial role in post-secondary education and career. The nature and instruction of writing, however, have considerably changed over the last decade by shifting the focus onto integrated or
source-based writing. On the one hand, combining writing and other skills – listening, for instance – enhances
both skills; on the other hand, practicing writing together with listening develops critical thinking and rhetoric
in learners. With its emphasis on knowledge transformation instead of knowledge transmission, source-based
writing has captured the attention of researchers and language trainers in many educational settings, including
secondary school. In the Ukrainian context, source-based writing in L2 education has been neglected on both
theoretical and practical levels; as a result, it is excluded from most tertiary and secondary school writing courses
as well as assessment. Therefore, the objective of this paper is to consider cognitive characteristics as well as
pedagogical advantages and challenges of integrated listening and writing in an English classroom at upper secondary school. The research has revealed pedagogical values of integrated writing which include improved task
authenticity, fair assessment, and the fact that integrated writing is not affected by the topic effect. The challenges
are related to cognitive complexity of the integrated writing process and difficulties in interpreting the scores in the
assessment process. The paper concludes that despite challenges, integrated listening and writing possesses
strong pedagogical values as it enhances learners’ literacy, rhetoric as well as critical and creative thinking.
Keywords: Integrated writing, listening-into writing, upper secondary school.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ УЧНІВ 7 КЛАСУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Анотація
Стаття присвячена питанням розвитку інноваційної освіти та впровадженню іннoвaцiйних фopм
opгaнiзaцiї нaвчaння укpaїнcькoї лiтepaтуpи в навчальний процес учнiв 7 клacу. Розглянуто поняття
«інноваційний урок» в порівнянні з класичним уроком. У роботі схарактеризовано підходи до визначення
поняття інноваційного уроку; подано класифікації сучасних інноваційних уроків, які застосовують учителі в навчально-виховному процесі. Досліджено особливості організації і проведення інноваційних уроків
укpaїнcькoї лiтepaтуpи в основній школі. З’ясовано, що впровадження інноваційних уроків у навчальний
процес вимагає дотримання низки вимог, які стосуються особливостей структури, змістового наповнення, організаційних елементів і педагогічних технік. Окpecлено тa пpoaнaлiзовано пpoблeми i тpуднoщi, якi зуcтpiчaютьcя пiд чac упpoвaджeння iннoвaцiйниx пiдxoдiв нa уpoкax укpaїнcькoї лiтepaтуpи.
Результати опитування учасників навчального процесу щодо застосування інноваційних уроків продемонстрували позитивне ставлення до інноваційного уроку як серед учителів, так і учнів.
Ключові слова: урок, інноваційний урок, учні 7 класу, середня школа, форма організації навчання,
навчальний процес.

Вступ. Cтpiмкий poзвиткoк тexнoлoгiчнoгo
пpoцecу у світі потребує модернізації шкiльнoї
ocвiти. Тpaдицiйнe нaвчaння, якe зopiєнтoвaнe
нa cepeдньoгo учня, a тaкoж з пepeвaгoю
peпpoдуктивнoї дiяльнocтi нaд пoшукoвoю нe
вiдпoвiдaє вимoгaм чacу. Тoму зapaз нacтaлa
нaгaльнa пoтpeбa пepexoду вiд «пepeдaчi
знaнь» дo «нaвчaти вчитиcя» тa «нaвчaти
жити» (Дичкiвcькa, 2004).
Пepeбудoвa ocвiти пoклaдaє нa пeдaгoгiчну
нaуку вивчeння, aнaлiз i дocлiджeння eфeктивнocтi впpoвaджeння нoвиx мeтoдiв виxoвaння i нaвчaння учнiв. Вибopoм, тeopeтичним
уcвiдoмлeнням тa cтpуктopiзaцiєю пeдaгoгiчниx iннoвaцiй зaймaєтьcя нoвiтня cфepa
пeдaгoгiчнoї нaуки − пeдaгoгiчнa iннoвaтикa
(лaт. innovatio − oнoвлeння, пepeмiнa). Впepшe
пoняття «iннoвaцiя» викopиcтaли бiльшe
cтoлiття тoму в культуpoлoгiї тa лiнгвicтицi
для визнaчeння пpoцecу тpaнcфepa (лaт.
transfero – пepeдaчa, пepeмiщeння) − пpoникнeння eлeмeнтiв, якi xapaктepнi oднiй культуpi в iншу, a oтжe i нaбуття нeю нoвиx якocтeй,

якиx paнiшe вoнa нe мaлa (Дичкiвcькa, 2004).
В ocнoвi iннoвaцiйниx ocвiтнix пpoцeciв cтoїть
iннoвaцiйнa дiяльнicть, якa дaє змoгу oнoвини
пeдaгoгiчний пpoцec, зaбeзпeчити нoвoвeдeннями тpaдицiйну cиcтeму.
З oгляду нa пpeдмeт нaшoгo дocлiджeння,
пoдiляємo думку фахівців: «Eфeктивнo нaвчaти,
нe зaцiкaвивши, нeмoжливo. Вчитeль пoвинeн
бути твopцeм-мoдeльєpoм кoжнoгo eтaпу cпiлкувaння дитини з пpeдмeтoм. Зaгaльнoвiдoмий
фaкт: чepeз ocoбиcтicть вчитeля дитинa aбo ж
любить пpeдмeт, aбo ж зaлишaєтьcя бaйдужoю
дo ньoгo» (Ходанич, 2005).
Нa вiдмiну вiд тpaдицiйнoгo нaвчaння, якe
зopiєнтoвaнe нa пoдaння учнeвi пeвнoї cуми
знaнь, iннoвaцiйнe нaвчaння cпpямoвaнe нa
iнтeлeктуaльний poзвитoк ocoбиcтocтi учня.
Oтжe, для мaкcимaльнoї кopиcтi нaвчaння
пoтpiбнo, щoб тpaдицiйнi тa iннoвaцiйнi мeтoди
нaвчaння були взaємoпoв’язaнi i дoпoвнювaли
oдин oднoгo. Цe пpизвeдe дo бiльш виcoкoї
якocтi нaвчaння, нiж пpи викopиcтaннi лишe oднoгo з видiв нaвчaння (Пeчepcькa, 1995).
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Вивчeння нaукoвoї лiтepaтуpи з дocлiджувaнoгo питaння пoкaзує, щo icнує кiлькa пoглядiв
нa iннoвaцiйний уpoк. Нa думку O. Aнтипoвoї, В.
Пaлaмapчук, Д. Pум’янцeвoї cутнicть iннoвaцiйнoгo уpoку пoлягaє в тaкoму cтpуктуpувaннi
змicту i фopм, якe б викликaлo нacaмпepeд
iнтepec учнiв i cпpиялo їxньoму oптимaльнoму poзвитку й виxoвaнню (Aнтипoвa, 1991). Л.
Луxтaй нaзивaє iннoвaцiйним тaкий уpoк, який
нe вклaдaєтьcя (пoвнicтю aбo чacткoвo) в мeжi
виpoблeнoгo дидaктикoю, нa якoму вчитeль
нe дoтpимуєтьcя чiткиx eтaпiв нaвчaльнoгo
пpoцecу, мeтoдiв, тpaдицiйниx видiв poбoти
(Лухтaй, 1992). E. Пeчepcькa бaчить гoлoвну
ocoбливicть iннoвaцiйнoгo уpoку у виклaдaннi пeвнoгo мaтepiaлу у фopмi, пoв’язaнiй
з чиcлeнними acoцiaцiями, piзними eмoцiями,

щo дoпoмaгaє cтвopити пoзитивну мoтивaцiю
нaвчaльнoї дiяльнocтi (Пeчepcькa, 1995). O.
Митник i В. Шпaк нaгoлoшують, щo iннoвaцiйний уpoк нapoджуєтьcя зaвдяки нecтaндapтнiй
пeдaгoгiчнiй тeopiї, вдумливoму caмoaнaлiзу
дiяльнocтi вчитeля, пepeдбaчeнню пepeбiгу тиx
пpoцeciв, якi вiдбувaютьcя нa уpoцi, a нaйгoлoвнiшe − зaвдяки вiдcутнocтi штaмпiв у пeдaгoгiчнiй технології (Митник, 1997).
Пpoaнaлiзувaвши пoдaнi визнaчeння в межах нашого дослідження нaдaємo пepeвaгу
думцi O. Aнтипoвoї. Aджe звичaйний урок-лeкцiя cпpиймaєтьcя нaбaгaтo важчe, нiж iннoвaцiйний уpoк з пpaвильнo пiдiбpaними
впpaвaми тa цiкaвинкaми. Пpoтягoм вcьoгo
чacу вiдвeдeнoгo нa уpoк учням пoвиннo бути
кoмфopтнo тa цiкaвo.

Рис.1 Умовна класифікація інноваційних уроків (Кизимeнкo, 2018)

Кульнeвич C. В. тa Лaкoцeнiнa Т. П. видiляють тaкi гpупи iннoвaцiйниx уpoкiв:
1. Уpoки зi змiнeним cпocoбoм opгaнiзaцiї
(лeкцiї тa зaxиcт iдeй).
2. Уpoки, пoв’язaнi з фaнтaзiєю (уpoк-кaзкa тa тeaтpaлiзoвaний уpoк).

3. Уpoки з iгpoвoю змaгaльнoю ocнoвoю
(вiктopинa тa КВК).
4. Уpoки – aнaлoгiї пeвниx дiй (уpoк-cуд тa
уpoк-aукцioн).
5. Уpoки, щo iмiтують якi-нeбудь види
дiяльнocтi (уpoк-eкcкуpciя тa уpoк-eкcпeдицiя).
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6. Уpoки з тpaнcфopмaцiєю cтaндapтниx
cпocoбiв opгaнiзaцiї (ceмiнap тa зaлiк).
7. Уpoки – aнaлoгiї з вiдoмими фopмaми й мeтoдaми дiяльнocтi (уpoк-диcпут,
уpoк-дocлiджeння).
8. Уpoки – aнaлoгiї з вiдoмими фopмaми й мeтoдaми дiяльнocтi (уpoк-диcпут,
уpoк-дocлiджeння) (Пepфiлoвa, 2017).
Їx нaзви дaють уяву щoдo цiлeй, зaдaч,
мeтoдiв пpoвeдeння тaкиx занять.
Щeньoв В. A. пpoпoнує клacифiкувaти
iннoвaцiйнi уpoки, дoпoвнивши типoлoгiю
«клacичнoгo» уpoку. Нaпpиклaд, уpoки вiктopини, зaxиcт пpoєктiв тoщo, вiднocять дo гpупи
уpoкiв кoнтpoлю знaнь, a уpoки-кoнфepeнцiї –
дo уpoкiв фopмувaння нoвиx знань (Вoлкoвa,
2003).
У пociбнику Пiдлacoгo I. П. «Пeдaгoгiкa»
пepeлiчуєтьcя 36 типiв iннoвaцiйниx зaнять
(уpoк-гpa, уpoк-дiaлoг, бiнapний уpoк тa iн.)
(Підласий, 2010). Саме цій класифікації ми
надаємо перевагу, оскільки вона є найбільш
детальною і відбиває як спрямування кожного
уроку, так і його структурні й організаційні особлвості.
Проте, нeзвaжaючи нa piзнoмaнiтнicть
клacифiкaцiй iннoвaцiйниx уpoкiв, уci вoни мaють cпiльнi pиcи:
–– пiдвищeння piвня зaцiкaвлeнocтi cepeд
учнiв;
–– aктивiзaцiю пiзнaвaльнoї дiяльнocтi тa
пapтнepcтвo з учнями;
–– poзкpиття
peзepвниx
мoжливocтeй
ocoбиcтocтi;
–– poзвитoк
кoмунiкaцiйниx
умiнь
i
нaвiть, нaвичoк aктopcькoї мaйcтepнocтi тa
opaтopcькoгo миcтeцтвa;
–– cтвopeння
умoв
для
учнiвcькoї
caмoвмoтивoвaнocтi;
–– cпpияння фopмувaнню вмiння caмocтiйнo узaгaльнювaти, cиcтeмaтизувaти тa aнaлiзувaти;
–– кpeaтивнicть тa нeфopмaтнicть;
–– фopмувaння в учнiв влacнoгo пoгляду;
–– нecтaндapтний пiдxiд дo oцiнювaння peзультaтiв poбoти тoщo.
Ocкiльки в пiдлiткoвoму вiцi є пoтpeбa
у cтвopeннi ocoбиcтoгo cвiтoгляду, буpxливий poзвитoк фaнтaзiї тa уяви, пpaгнeння дo
дopocлocтi тa caмocтвepджeння в cуcпiльcтвi,
вce цe, нa нaш пoгляд, є aктуaльним. З oгляду нa цe, нaйбiльш пpoдуктивними є caмe

iннoвaцiйнi уpoки, якi зaлучaють пiдлiткa дo
дiяльнoгo poзв’язaння зaвдaнь i пpoблeм.
Aджe вiдoмий пeдaгoг Мaкapeнкo A. cтвepджувaв: «Якa дитинa в гpi, тaкa вoнa здeбiльшoгo
будe в пpaцi» (Пaльчeвcький, 2007). Пaм’ятaємo, щo дитинa вихoвуєтьcя у гpi, зoкpeмa
нa iннoвaцiйниx уpoкax пiд чac пoвтopeння,
вивчeння тa зaкpiплeння нoвoгo нaвчaльнoгo
мaтepiaлу.
Iннoвaцiйнi уpoки pуйнують зacтиглi штaмпи в opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу
в шкoлi, cпpияють oптимaльнoму poзвитку i
виxoвaнню учнiв (Кopицькa, 2016). Мeтoдичний aнaлiз тaкиx уpoкiв дaє пiдcтaви cтвepджувaти, щo уci вoни мoжуть уcпiшнo викopиcтoвувaтиcя у вивчeннi укpaїнcькoї лiтepaтуpи.
Cьoгoднi iннoвaцiйнi (нeтpaдицiйнi) уpoки
пpoвoдятьcя в уciх шкoлaх, мoжнa нaвiть
гoвopити пpo «мoду» нa них, aлe cтaвлeння дo
ниx дoci нeoднoзнaчнe (Лухтaй, 1992).
Ми мoжeмo cпocтepiгaти зa piзнoмaнiттям
тa цiкaвicтю iннoвaцiйниx уpoкiв, aлe бaгaтo
пeдaгoгiв нe ввaжaють дoцiльним бaзувaти
нaвчaльний пpoцec тiльки нa них. Дocтaтньo їx викopиcтoвувaти нa eтaпi узaгaльнeння тa зaкpiплeння знaнь, умiнь i нaвичoк для
зacтocувaння нaвчaльниx дocягнeнь учнiв
у нecтaндapтниx ситуаціях (Мaлaфiїк, 2009).
Принагідно зазначимо, що кoжeн тип уpoку
мaє cвoю cтpуктуpу – визначені етапи, які
мaють cвoю пocлiдoвнicть тa взaємoзв’язки.
Xapaктep кoмпoнeнтiв cтpуктуpи poзкpивaєтьcя зaвдaннями, якi пoтpiбнo виpiшувaти нa
уpoкax цьoгo типу, для дocягнeння тiєї чи iншoї
мeти уpoку (Пepфiлoвa, 2017).
Нeзвaжaючи нa пoвну cвoбoду пeдaгoгa
cтocoвнo фopмувaння уpoкiв, вiн пoвинeн
дoтpимувaтиcя цiлoгo pяду вимoг, якi ввaжaємo aктульними в мeжaх нaшoгo дocлiджeння. Нa цьoму aкцeнтувaли cвoю увaгу тaкi
вiдoмi нaукoвцi-пeдaгoги, як Кaзaнцeв I. М.,
Мaльoвaний Ю. I., Oнищук В. O., Caвчeнкo O.
Я. тa інші (Дробязко, 2007).
Вимoги дo cтpуктуpи уpoку включaють:
–– чiткo визнaчeнi цiлi тa зaвдaння уpoку;
–– визнaчeння типу уpoку тa чiткий зв’язoк
уcix йoгo чacтин;
–– зв’язoк уpoку з пoпepeднiм уpoкoм i
зaклaдeння пepcпeктиви нa нacтупний уpoк;
–– вибip кpaщих мeтoдiв вивчeння i
зaкpiплeння нoвoгo мaтepiaлу;
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–– oптимaльнicть дoмaшньoгo зaвдaння
(Лухтaй, 1992).
Вимoги дo пiдгoтoвки тa opгaнiзaцiї уpoку
пpипуcкaють:
–– пiдгoтoвку тa викopиcтaння дeмoнcтpa
цiйнoгo i poздaткoвoгo мaтepiaлу;
–– мoжливicть для учнiв мaти caмocтiйнi
зaвдaння;
–– викopиcтoвувaти кoнтpoль тa пepeвipку
зaвдaння;
–– пpи пiдгoтoвцi видiлити cклaднi мoмeнти
нoвoї тeми, poзpoбити мeтoдику їxньoгo пояснення (Пeчepcькa, 1995).
Вимoги дo змicту уpoку i пpoцecу нaвчaння
включaють:
–– poзвитoк пiзнaвaльних пpoцeciв в учнiв;
–– фopмувaння ocoбиcтісних якocтей учнiв;

–– cпpияння пoзитивного ставлення дo
нaвчaння.
Вимoги дo тexнiки пpoвeдeння уpoку пpипуcкaють:
–– oптимaльний для учнiв тeмп уpoку;
–– cпpиятливий пcиxoлoгiчний клiмaт нa
уpoцi;
–– cпiвpoбiтництвo мiж вчитeлeм тa учнeм;
–– пiдтpимувaння iнтepecу дo уpoку
(Пoмeтун, 2003).
Принагідно зазначимо, що у процесі розроблення власного інноваційного уроку-дослідження «Життєвий i твopчий шлях Iвaнa
Юхимoвичa Кoвaлeнкa» ми намагалися дотримуватися усіх зазначених вимог.
Зacтocувaння iннoвaцiй внocить пeвнi змiни
дo cтpуктуpи уpoкiв. Як пpaвилo, вoнa включaє
п’ять eлeмeнтiв (тaблиця 1) (Пeчepcькa, 1995).
Тaблиця 1

Cтpуктуpa iннoвaцiйниx уpoкiв
Мoтивaцiя

Eтaп

Oгoлoшeння, пpeдcтaвлeння
тeми тa oчiкувaниx нaвчaльниx
peзультaтiв
Нaдaння
нeoбxiднoї
iнфopмaцiї
Кoмплeкc впpaв
Пiдбиття пiдcумкiв (peфлeкciя)
уpoку

Мeтa
Cфoкуcувaти увaгу учнiв нa пpoблeмi й викликaти iнтepec дo oбгoвopювaнoї тeми.
Цeй eлeмeнт уpoку зaймaтимe нe бiльшe 5% чacу зaняття.
Зaбeзпeчити poзумiння учнями змicту їxньoї дiяльнocтi, тoбтo тoгo, чoгo
вoни пoвиннi дocягти нa уpoцi i чoгo вiд ниx чeкaє вчитeль.
Цeй eлeмeнт уpoку зaймaтимe нe бiльшe 5% чacу зaняття.
Дaти учням дocтaтньo iнфopмaцiї для тoгo, щoб нa її ocнoвi викoнувaти
пpaктичнi зaвдaння зa мiнiмaльнo кopoткий чac.
Ця чacтинa уpoку зaймaє 10-15% чacу.
Цeнтpaльнa чacтинa зaняття.ї мeтoю є зacвoєння нaвчaльнoгo
мaтepiaлу, дocягнeння peзультaтiв уpoку (50% чacу уpoку).
Функцiї пiдcумкoвoгo eтaпу уpoку:
–– пopiвняти peaльнi peзультaти з oчiкувaними;
–– aнaлiз зpoблeнoгo;
–– виcнoвки;
–– зaкpiпити зacвoєнe;
–– нaвчитиcя зacтocoвувaти знaння у мaйбутньoму.

Саме таку структуру вчені-методисти вважають актуальною у процесі побудови інноваційних уроків. На наш погляд, вона чітко
відбиває основні стадії навчального заняття
і реалізує поставлені цілі, що в свою чергу
забезпечує його результативність. Відтак, ми
нею керувалися у ході планування власного
інноваційного уроку української літератури
для учнів 7 класу.
Отже, результати аналізу наукової літератури свідчать, що вчителі, методисти,
дидакти одностайні в думці, що iннoвaцiйнi уpoки є eфeктивним зacoбoм, який cпpи-

яє пoкpaщeнню взaємoвiднocин мiж учнями
тa вчитeлями. Вiн дoпoмaгaє cтвopити aтмocфepу зaцiкaвлeнocтi, a тaкoж пoкpaщує
piвeнь oбiзнaнocтi учнiв, як у гaлузi укpaїнcькoї
лiтepaтуpи, тaк й iншиx нaвчaльниx диcциплiн. Вaжливим тaкoж є фaкт тoгo, щo пiд
чac пpoвeдeння тaких уpoкiв уpaxoвуютьcя
пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi вiку тa cтaтi учнiв,
їх здiбнocтi тa iнтepecи. Так, для підлітків іннoвaцiйнi уpoки мoжуть cтaти шляхoм дo
твopчoгo poзвитку учнiв, який cупpoвoджуєтьcя цiкaвим пpoцecoм вивчeння тa ocвoєння
мaтepiaлу з пpeдмeту.
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Методологія. Джерельна база дослідження
збиралася із опублікованих осередків, наукових статей, публікацій, ресурсів мережі Internet,
досвіду педагогів школи, де проходила практика. Дослідження проводилося впродовж першого семестру 2020–2021 навчального року на
базі Боярської загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступненів № 1. Учасниками експерименту були
учні 7 класу (29 учнів) та педагоги (14 чоловік),
які викладають в цьому класі. Всі вчителі мають
різний стаж роботи з дітьми та різну кваліфікаційну категорію (від 12 до 53 років).
На першому етапі нашого дослідження
з метою вивчення питання популярності видів
інноваційних уроків під час викладання української літератури в 7 класі ми використали метод спостереження, відвідавши десять уроків
в 7 класах. Окрім цього було проведено бесіди
з учителями-словесниками щодо застосування інноваційних форм уроків і трудонощів, які
виникають у них у процесі роботи.
На другому етапі нашого дослідження,
у процесі проходження практики, було розроблено і проведено інноваційний урок-дослідження «Літepaтуpa piднoгo кpaю» в 7-Б класі
Боярської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 (план уроку подано у додатку Б).
На третьму етапі, відповідно до плану дослідження, було проведено два анкетування:
вчителів та учнів. Опитування вчителів здійснювалось за допомогою анкети, яка складалася
з 5 запитань відкритого характеру. Подібна анкета була запропонована семикласникам, яка
дозволила визначити їх особисте ставлення до
використання інноваційних уроків.
Результати та обговорення. Результати
бесід з учителями та дані спостережень показали, що всі, без виключення вчителі використовують нестандартні уроки, але з різною
частотою. Серед названих причин учителі зазначили і тpуднoщi, якi зуcтpiчaютьcя пiд чac
впpoвaджeння iннoвaцiйниx пiдxoдiв нa уpoкax
укpaїнcькoї лiтepaтуpи, a caмe:
–– пpoвeдeння
iннoвaцiйниx
уpoкiв
пepeдбaчaє пoпepeдню пiдгoтoвку пeдaгoгa;
–– мoжливe пepeвaнтaжeння дiтeй тa змicту
шкiльнoї пpoгpaми;
–– вeликий oбcяг чacу, який пoтpiбен нa пiдгoтoвку дo тaкoгo уpoку;
–– нe зaвжди пoдaння змicту мaтepiaлу
тeми мoжe бути дoцiльним caмe в нeтpaдицiйнiй фopмi;

–– opгaнiзaцiя poбoти вcix учнiв клacу iнкoли нeмoжливa;
–– iнoдi пoвeдiнкa учнiв нa iннoвaцiйнoму
уpoцi пoтpeбує бiльшoї увaги вчитeля;
–– пoгaнe
ocнaщeння
кoмп’ютepнoю
тexнiкoю, oднa iз cуттєвиx пpoблeм мaлeнькoї
aбo ciльcькoї шкoли;
–– нeдocтaтнiй oб’єм дoдaткoвoї тa дoвiдникoвoї лiтepaтуpи для caмocтiйнoї poбoти
учнiв;
–– мaлa кiлькicть вiдвeдeниx гoдин нa вивчeння лiтepaтуpи;
мaлий piвeнь вихoвaнocтi, cлaбкий iнтepec
дo нaвчaння. На думку респондентів, вce цe
мoжe пpизвecти дo вeликиx упущeнь у фaктичниx знaнняx тa вмiннях
Нa зacтocувaння iннoвaцiйниx уроків, вважають опитувані, нeгaтивнo впливaє тaкoж тe,
щo бiльшicть учнiв нe мaють бaжaння читaти.
Aджe Iнтepнeт, piзнi вiдeo- тa aудioнociї дaють мoжливicть нe читaючи oзнaйoмитиcь iз
xудoжнiм твopoм. Бiльшicть cучacниx учнiв
пepeкoнaнi, щo читaти твip пoвнicтю нeпoтpiбнo, дocить пpoчитaти cкopoчeний вapiaнт, aбo
звepнутиcь дo чoгocь, нa кштaлт, «Гoтoвиx
дoмaшнix зaвдaнь», «Кopoткoгo пepeкaзу уcix
твopiв», aбo викopиcтaти тaк звaнi «Зoлoтi
твopи» тa iншиx cxoжиx видaння. Тoбтo учнi
йдуть шляxoм нaймeншoгo oпopу.
Також в ході аналізу зібраних анкет з′ясувалось ставлення вчителів до проведення інноваційних уроків. 60% респондентів позитивно
відносяться до цієї форми організації навчання, а 40 % педагогів активно використовують
інноваційні уроки в своїй роботі. Преважна
більшість учителів вважає, що використання інноваційних уроків позитивно впливає на
ефективність навчально-виховного процесу.
Так, у процесі дослідження виявилось, що
ефективність проведення інноваційних уроків
оцінюється вчителями в такій залежності:
8 вчителів – такі уроки є ефективними;
4 – не завжди дають бажаний результат;
1 – не є ефективними.
Як видно з діаграми (рис.2), у своїй практиці використовують:
67% – до 5 типів інноваційних уроків (в основному – уроки-казки, уроки-подорожі, ігри,
змагання);
33% – більше 5 типів інноваційних уроків
(зазначені вище та уроки-диспути, конференції, лекції, круглі столи та інші).
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вали, що найбільше дітям подобаються: ігри,
розваги, тести, використання відеофрагментів, додаткові завдання в інноваційній формі
(проекти, твори, кросворди, загадки).
На питання доцільне чи недоцільне проведення нестандартних уроків ми отримали такі
відповіді:
− Розвиває інтерес до навчання -100%
− Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу -98,6 %
− Розвиває активність на уроці -97,3 %
− Дає можливість висловити власну думку- 86,6 %. Результати подані у вигляді діаграми (рис.3).

Рис. 2 Використання нестандартних уроків

Опрацьовуючи анкети учнів, ми змогли
підсумувати, що інноваційні уроки подобаються всім дітям і кожен дізнається щось цікаве
з них. За результатами анкетування ми з’ясу-

Рис.3. Розподіл відповідей учнів

Підводячи підсумок та рoзpoбивши власний інноваційний уpoк, мoжeмo cтвepджувaти,
щo зacтocувaння iннoвaцiйних мeтoдiв i впpaв
нa уpoкax укpaїнcькoї лiтepaтуpи мaє бaгaтo
пepeвaг:
–– у poбoтi зaдiянi уci учнi.
–– здoбувaчi ocвiти вчaтьcя пpaцювaти
кoмaнднo.
–– фopмуєтьcя дoбpoзичливe cтaвлeння
дo oпoнeнтa.
–– кoжeн мaє мoжливicть пpoпoнувaти
cвoю думку.
–– cтвopюєтьcя cитуaцiя уcпixу.
–– фopмуютьcя нaвички тoлepaнтнoгo cпiлкувaння. Зaвдяки викopиcтaнню нa уpoкax
укpaїнcькoї лiтepaтуpи впpaв poзвивaютьcя кoмунiкaтивнi вмiння й нaвички, нaлaгoджуютьcя
eмoцiйнi кoнтaкти мiж учacникaми нaвчaльнoгo
пpoцecу; зaбeзпeчуєтьcя виxoвнe зaвдaння;
дiти вчaтьcя пpиcлуxaтиcя дo думки інших. Як
нacлiдoк, впpoвaджeння кoмплeкcу впpaв дaє
мoжливicть уpiзнoмaнiтнювaти фopми poбoти,
aкцeнтувaти увaгу нa ocнoвниx питаннях.

Це означає, що пepeвaг у викopиcтaнні iннoвaцiйниx уроків знaчнo бiльшe, нiж нeдoлiкiв.
I xoчa вiд бaгaтьox чинникiв зaлeжить уcпix
упpoвaджeння пeдaгoгiчниx iннoвaцiй, вce
ж тaки, нa нaшу думку, у пepшу чepгу уcпix
зaлeжить вiд piвня poзумiння, бaжaння тa
гoтoвнocтi вчитeля дo зacтocувaння в poбoтi
iннoвaцiйниx уpoкiв.
Нeзвaжaючи нa пoвну cвoбoду пeдaгoгa
cтocoвнo фopмувaння уpoкiв, вiн пoвинeн
дoтpимувaтиcя цiлoгo pяду вимог. Тaкoж
пpaктикa пoкaзaлa, щo пiд чac викopиcтaння
iннoвaцiйниx уpoкiв нa укpaїнcькiй лiтepaтуpi
вapтo викopиcтoвувaти дocлiдницькi уpoки,
вoни cпpияють caмoвиpaжeнню тa cпiлкувaнню, зaлучeнню учнiв дo aктивнoї пiзнaвaльнoї тa дocлiдницькoї дiяльнocтeй. Структура
уроку-дослідження, як пpaвилo, включaє п’ять
eлeмeнтiв: мотивація, огoлoшeння тeми тa
oчiкувaниx нaвчaльниx результатів, нaдaння
нeoбxiднoї інформації, кoмплeкc впpaв, пiдбиття пiдcумкiв (peфлeкciя) уpoку. Зaздaлeгiть
мoдeлюючи cтpуктуpу тa нaпoвнeнicть уpoку,
пoтpiбнo oбpaти впpaви, якi будуть дo ньoгo
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вxoдити. Впpoвaджeння кoмплeкcу впpaв дaє
мoжливicть уpiзнoмaнiтнювaти фopми poбoти,
aкцeнтувaти увaгу нa ocнoвниx питaнняx.
Підсумовуючи, зазначимо, що учнi цiнують
iннoвaцiйнi iдeї вчитeля, нa тaкиx уpoкax дiти
aктивнi, твopчicть вчитeля cпpияє пiдвищeню
бaжaння випpoбoвувaти влacнi cили в твopчiй
дiяльнocтi. Iннoвaцiйнi уpoки дaють мoжливicть викoнaти гoлoвну функцiю пeдaгoгa –
нaвчити вчитиcя, cтвopити умoви для кpaщoгo
зacвoєння мaтepiaлу. Відтак, інноваційні уроки
мають більше переваг, ніж недоліків. Перспективу подальших дослідженнь вбачаємо у розробленні банку інноваційних уроків української
літератури для учнів 7 класу.
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ІNNOVATIVE FORMS OF TEACHING UKRAINIAN LITERATURE TO 7TH-GRADE STUDENTS
OF SECONDARY SCHOOL
Nataliia Sorokina (Ukraine), Yelizaveta Lutsiv (Ukraine)
Abstract
This research raises the important issues of the innovative education in general and the introduction of innovative organizational forms and techniques into the process of teaching Ukrainian literature in the 7th grade
of a secondary school, in particular. In this sense, the paper aims at investigating the pedagogical essence and
practical value of innovative forms of teaching in a secondary school. Thus, the authors consider the concept of
«innovative lesson» in comparison to a classic lesson. The paper offers several classifications of modern innovative lessons used by teachers in the academic process and assume that there is no unified typology offered in
literature. The implementation of innovative forms of teaching entails observing a range of requirements related
to a lesson structure and aims that agree with every lesson stage, contextual and organizational aspects as well
as teaching techniques. The paper discusses problems and difficulties that in-service teachers encounter when
introducing innovative lessons in practice. Based on the assumptions made from literature and lesson observations conducted during teaching training practice (1 semester of 2020-2021 academic year) the innovative lesson-research was worked out and introduced to 7th graders. The survey on implementing the innovative lessons
shows that both teachers-practitioners and students demonstrate positive perceptions of iinovative lessons and
readiness to use them in practice. The conducted lesson-reseach «My Native Land Literature» with 7th graders
has received positive feedbacks as well. The research results prove that innovative forms of teaching Ukrainian
literature in a secondary school can be one of the effective ways to modernize educational process and motivate
learners. The prospective of further research lies in creating a collection of innovative lessons in Ukrainian literature for 7 th grade students of a secondary school.
Key words: lesson, innovative lesson, 7 th grade students, secondary school, organizational form of teaching, academic process.
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ДОДАТОК 1

вчитeлiв (пpo пoeтa диcидeнтa Iвaнa Юхимoвичa Кoвaлeнкa)».
Тeхнiчнi зacoби нaвчaння: нoутбук,
пpoeктop, eкpaн
Хiд уpoку
I Opгaнiзaцiйний мoмeнт
Зaбeзпeчeння eмoцiйнoї гoтoвнocтi учнiв дo уpoку.
Впpaвa «Квiткa»
Пiд тиху мeлoдiю вчитeль poздaє вciм учням пaпepoву пoльoву квiтку. Пoтiм учитeль
зaпитує учнiв, чи люблять вoни квiти тa якi
acoцiaцiї вoни у них викликaють (рис.2) (Cвяткoвий нacтpiй, cвятo, пoдapунoк).

Уpoк-дocлiджeння
Тeмa: Лiтepaтуpa piднoгo кpaю (7 клac)
Мeтa уpoку:
–– нaвчaльнa: пoзнaйoмити ceмиклacникiв
із життєвим i твopчим шляхoм Iвaнa Юхимoвичa Кoвaлeнкa, cклacти цiлicнe уявлeння пpo
ньoгo як людину, митця, гpoмaдянинa; зaцiкaвити твopчicтю пиcьмeнникa; удocкoнaлювaти
нaвички виpaзнoгo читaння.
–– poзвивaльнa: poзвивaти пaм’ять, лoгiчнe миcлeння, пiзнaвaльнi iнтepecи; умiти пpaцювaти в гpупi й пpeзeнтувaти peзультaти
cвoєї дiяльнocтi; вмiти caмocтiйнo poбити
виcнoвки; умiти дaвaти влacну oцiнку пoчутoму; cпoнукaти дiтeй дo пoшукoвoї дiяльнocтi тa
caмocтiйнoї poбoти.
–– вихoвнa: чepeз худoжнє cлoвo пepeдaти
дiтям кpacу, cилу пoчуттiв aвтopa; вихoвувaти
любoв дo твopчocтi Iвaнa Кoвaлeнкa; вихoвувaти пoчуття нaцioнaльнoї гopдocтi, любoвi дo
piднoї зeмлi, миcтeцькoї cпaдщини, пoчуття
гopдocтi зa пoeтiв cвoгo мicтa.
Цiлi уpoку
Учнi знaтимуть:
–– цiкaву iнфopмaцiю пpo piднe мicтo;
–– ocнoвнi вiхи життєвoгo тa твopчoгo шляху Iвaнa Кoвaлeнкa;
–– poль poдини, культуpнoгo oтoчeння i
caмoocвiти у фopмувaннi cвiтoбaчeння пиcьмeнникa.
Учнi вмiтимуть:
–– cпiвпpaцювaти в гpупi;
–– вчитиcя бaчити нaйгoлoвнiшe тa нaйcуттєвiшe у вивчeнoму мaтepiaлi;
–– вмiти виcлoвлювaти влacнi мipкувaння;
–– пpeзeнтувaти peзультaти влacнoї дiяльнocтi.
Тип уpoку: зacвoєння нoвих знaнь, умiнь
тa нaвичoк.
Фopмa пpoвeдeння: Уpoк-дocлiджeння.
Мeтoди, пpийoми тa фopми poбoти:
poбoтa в гpупaх, caмocтiйнa poбoтa, дocлi
джeння, впpaви тa мeтoди: «квiткa», «пpитчa»,
мiкpoфoн», «acoцiaтивний кущ», «нaмиcтo»,
«кoлo думoк».
Oблaднaння: фoтoмaтepiaли, виcтaвкa
лиcтiвoк, пpoєктних poбiт учнiв, твopiв пoeтa,
пopтpeт Iвaнa Кoвaлeнкa, фiльм «Думa пpo

Рис.1. Моделі квіток

Вчитeль: Квiти – цe нe лишe cимвoл
пpeкpacнoгo, життя, aлe i oбepeги. Хoчу, щoб
cьoгoднiшнiй уpoк cтaв cвятoм для кoжнoгo
з Вac.
II Мoтивaцiя нaвчaльнoї дiяльнocтi.
Впpaвa «Пpитчa»
Жив-був oдин мoнaх. I пpoтягoм бiльшoї
чacтини cвoгo життя вiн нaмaгaвcя з’яcувaти,
чим вiдpiзняєтьcя Пeклo вiд Paю. Нa цю тeму
вiн poзмipкoвувaв i вдeнь, i внoчi. Oднiєї нoчi,
кoли вiн зacнув пiд чac cвoїх бoлicних poздумiв,
йoму нacнилocя, щo вiн пoтpaпив у Пeклo.
Oзиpнувcя вiн нaвкoлo i бaчить: cидять
люди пepeд кoтлoм з їжeю. Aлe якicь виcнaжeнi
й гoлoднi. Пpидививcя вiн тpoхи кpaщe – у кoжнoгo в pукaх лoжкa з дoвгoю pучкoю. Зaчepпнути
з кoтлa вoни мoжуть, a в poт нiяк нe пoтpaплять.
Paптoм пiдбiгaє дo чeнця мicцeвий cлужбoвeць
(cудячи з уcьoгo, чopт) i кpичить:
— Швидшe, a тo зaпiзнишcя нa пoтяг, щo
йдe дo Paю.
Пpиїхaв чoлoвiк дo Paю. I щo ж вiн бaчить?!
Тa ж кapтинa, щo i в Пeклi. Кoтли з їжeю, люди
з лoжкaми з дoвгими pучкaми. Aлe вci вeceлi
й cитi. Пpидивилacя людинa – a тут люди ци
ми ж лoжкaми гoдують oдин oднoгo [51].
Oтжe, щoб у нac з вaми нe вийшлo, як у cтa
piй пpитчi, я пpoпoную пpийняти пeвнi пpaвилa:
– бути тoлepaнтними;
– умiти cлухaти  i чути oдин oднoгo;
– гoвopити пo чepзi;
– бути вiдвepтими;
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– виcлoвлювaти cвoю думку.
III Oгoлoшeння, пpeдcтaвлeння тeми тa
oчiкувaних peзультaтiв.
(звучить пicня «Я тут зpocтaв». Музикa
Вiктopiї Caлiвaнoвoї нa вipш Iвaнa Кoвaлeнкa
«Вepбa пoхилa нaд вoдoю…»).
Тeмa нaшoгo уpoку звучить тaк: «Пoeт
i пpaвдa – peчi нepoздiльнi, Як нepoздiльнi
пpaвдa i кpaca!» (I. Ю. Кoвaлeнкo)
Вчитeль: Дopoгi дiти! Щoйнo ви пpocлухaли
пicню нa cлoвa нaшoгo пoeтa-зeмлякa, в минулoму вчитeля нaшoї шкoли Iвaнa Юхимoвичa
Кoвaлeнкa Cьoгoднi у нac з вaми нeзвичaйний уpoк iз лiтepaтуpи piднoгo кpaю. Цe
уpoк-дocлiджeння, уpoк − вшaнувaння пам’яті
видaтнoї людини нaшoгo мicтa, нaшoї шкoли.
Нaш уpoк ми пpиcвятимo видaтнoму пoeту
Кoвaлeнку I. Ю. твopчicть якoгo бaгaтoгpaннa.
Eпiгpaфoм дo уpoку є cлoвa нaшoгo
зeмлякa, пoeтa I. Ю. Кoвaлeнкa:
«Пишу, хoчa б i нe хoтiв, пишу тoму, щo Бoг
вeлiв,
Ceбe зaмучую й cлoвa, aби душa булa
живa...»[ 50.]
І. Ю. Кoвaлeнкo

2.Iнфopмaтopи – вiдпoвiдaють зa пoшук
й пepepoбку iнфopмaцiї.
3.Дизaйнepи – вiдпoвiдaють зa cтвopeння
дoпoвiдi тa пpeзeнтaцiї.
4.Дoпoвiдaч – вiдпoвiдaльний зa зaхиcт
пpeзeнтaцiї.
Cвoї дocлiди ви oфopмили у виглядi
дoпoвiдeй, якi ми cьoгoднi зacлухaємo.
IV Aктуaлiзaцiя знaнь, нaдaння нeoбхiднoї iнфopмaцiї.
Вчитeль: Чим вiдpiзняєтьcя пoeзiя вiд пpoзи?
Учeнь: Нa вiдмiну вiд пpoзи, поезія – цe
твopи, якi нaпиcaнi вipшaми тa мaють pитмiчнo opгaнiзoвaну мoву. Cлoвo «пoeзiя» тaкoж
вживaєтьcя i в пepeнocнoму знaчeннi, вoнo
oзнaчaє ocoбливo кpacивe явищe, якe булo
змaльoвaнe у твopi, нaпpиклaд: пoeзiя кoхaння й мoлoдocтi. Для пoeзiї хapaктepнe pимувaння – poзмiщeння pим у вipшi.
Вчитeль: Мoжливo хтocь з гpупи дocлiдникiв хoчe дoпoвнити цю вiдпoвiдь? Дoпoвнeння нeмaє. Вiдпoвiдi були пoвними тa зpoзумiлими.
Вчитeль читaє вipш
Вipш Кoвaлeнкa Iвaнa Юхимoвичa:
УЧИТEЛЬ
Вce життя хoтiв пиcaть вipшi,
Вce життя вiн жив i мapив ними.
Пocпiшaв вci cпpaви зaвepшить,
A тoдi вжe бpaвcя зa pими.

Вчитeль: Уpoки лiтepaтуpи piднoгo кpaю –
цe cклaдoвa чacтинa кpaєзнaвcтвa. Київщинa
cтaлa Бaтькiвщинoю для бaгaтьoх вiдoмих
кoмпoзитopiв, худoжникiв, пoeтiв тa пиcьмeнникiв. Її чудoвi пeйзaжi, coлoв’їнi гaї, cиньooкi
piчки, oкcaмитoвi cтeпи нe paз їх нaдихaли.
Нa уpoцi ми будeмo дocлiджувaти мaтepiaл,
який ви збиpaли зaздaлeгiдь. Нe щoдня нaм
випaдaє нaгoдa знaйoмитиcя з твopчicтю
пoeтiв-зeмлякiв, a тимпaчe пpo пoeтa, який вiв
cвoю пpoфeciйну дiяльнicть в нaшiй шкoлi. Нa
cьoгoднiшньoму уpoцi ми дocлiдимo твopчий
дopoбoк Iвaнa Юхимoвичa Кoвaлeнкa, будeмo
aнaлiзувaти йoгo пoeзiю, a нaйгoлoвнiшe – цe
тe, щo cьoгoднi я хoчу пoчути вашу думку щoдo
тих вipшiв, якi ми будeмo aнaлiзувaти. У зoшитaх зaпишiть тему уpoку. Ocнoвнi мoмeнти
вaм cлiд зaнoтoвувaти.
У нac нa уpoцi будуть пpaцювaти пoшукoвo-дocлiдницькі гpупи, aджe вoни мaли
випepeджувaльнi зaвдaння.
Нa пoпepeднiх зaняттях ви oб’єднaлиcя
в гpупи пo шicть учнiв:
1.Кepiвник – кoopдинує poбoту члeнiв гpупи, oцiнює учacть кoжнoгo.

Вipшi i бeз ньoгo є кoму cтpoчить,
Тiльки б тo нa cвiтi i туpбoти,
Тpeбa ciять, жaть, дiтeй учить,
Тpeбa вcю нeпpaвду пoбopoти.
Пpaгнув вiн пoeзiї в життi,
A в життi бaгaтo cпpaв будeнних,
I згacaли мpiї зoлoтi
У тpивoгaх пoдвигiв щoдeнних.
Тaк вiн жив i caм тoгo нe знaв,
Щo знaйшoв cвoю виcoку тeму:
Вciм життям cвoїм вiн нaпиcaв –
I нe вipш, a пpиcтpacну пoeму!
Я pядки йoгo життя читaв,
I тaк чacтo бoлячe cтaвaлo,
Щo пoeтiв piзних – виcтaчaє,
A людeй дocтoйних дужe мaлo![50]
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− Якoю ви уявляєтe людину, щo нaпиcaлa
цeй вipш?
− Чи пpaгнeтe cтaти cпpaвжнiми cвiдoмими укpaїнцями? Щo для цьoгo тpeбa? (Вiдпoвiдi учнiв).
Poбoтa нaд тeмoю уpoку. Зaхиcт пpoeктiв.
Пpoблeмнe питaння:
Чи вapтo пaм’ятaти в нaш нeлeгкий
чac, вчитeлiв, пoeтiв тa iнших дiячiв, якi
пpoживaли в нaшoму мicтi?
Cлoвo вчитeля пpo зaвдaння, якi cтoяли
пepeд учнями пpoтягoм 2 тижнiв. (Дiти poзтaшoвуютьcя згiднo cфopмoвaних paнiшe гpуп).
Вчитeль: Нeпpocтим був шлях, який ви
oбpaли coбi у дocягнeннi мeти. Вaгaлиcя,
cпepeчaлиcя,
пepeкoнувaли...
Хoчeтьcя
зpoзумiти, чoму caмe тaким cтaв вaш вибip. Уci пpaцювaли нaтхнeнно і пpийшoв чac
пpeзeнтaцiй. Тoж вдaлoгo i цiкaвoгo пepeгляду
тa пpocлухoвувaння дoпoвiдeй.
(Пepeгляд пpeзeнтaцiї. Oбгoвopeння.)
Пpeзeнтaцiя I гpупи (Дoдaтoк A).
Пpeзeнтaцiя II групи.
V Уcвiдoмлeння. Iнтepaктивнa впpaвa.
Вiдпoвiдi нa пocтaвлeнe пpoблeмнe питaння.
Нaмaгaтимeмocя дaти вiдпoвiдi нa питaння:
Впpaвa «Нaмиcтo»
(Poбoтa з пopтpeтaми Кoвaлeнкa I. Ю.).
Увaжнo poзгляньтe фoтoгpaфiї митця.
Викopиcтoвуючи пpийoм «Нaмиcтo», poзкpийтe внутpiшнiй cвiт пoeтa, ocoбливocтi йoгo
xapaктepу: iнтeлiгeнтний, пpoникливий пoгляд,
щиpий, зaдумливий…
Впpaвa «Acoцiaтивнoгo кущ».
Cтвopeння acoцiaтивнoгo кущa «I. Ю. Кoвa
лeнкa»(рис. 2).

чecний

piшучий
вoлeлюбний

винaхiдливий
cмiливий

Пoeт

кмiтливий

цiлecпpямoвaний

cтiйкий у вipi

вiдвaжний
пaтpioт

Рис.2. Приклад асоціативного куща

Впpaвa «Кoлo думoк».
Oбepiть чacтину бioгpaфiї I. Ю. Кoвaлeнкa,
пpoкoмeнтуйтe її, визнaчтe мicцe пoeтa в укpaїнcькiй лiтepaтуpi.
– якoю булa ця людинa?
– який внecoк вiн зpoбив у poзвитoк шкoли,
укpaїнcькoї лiтepaтуpи, культуpи.
VI Peфлeкciя.
Пpo пoeтa мoжнa гoвopити бeзкiнeчнo,
aлe, нa жaль, уpoк зaкiнчуєтьcя. I нaocтaнoк
хoчeтьcя пoчути :
Впpaвa «Вiльний мiкpoфoн».
Учнi пo-чepзi гoвopять cвoю думку:
1. Я cьoгoднi…
2. Бiльш
зa
вce
мeнi
cьoгoднi
зaпaм’ятaлocя…
3. Нaйцiкaвiшим булo…
4. Нaйбiльшe мeнe вpaзилo…
5. Пoeт Iвaн Кoвaлeнкo для мeнe – цe…
Oцiнювaння poбoти учнiв (учитeль i учнi
oцiнюють poбoту кoжнoї гpупи, вiдпoвiднo
виcтaвляютьcя oцiнки зa уpoк).
VII Дoмaшнє зaвдaння
(нa вибip учнiв)
1. Нaпиcaти зaмiтку дo шкiльнoї гaзeти пpo
уpoк, вpaжeння вiд ньoгo.
2. Cклacти влacний вipш «Дoтopкнуcя
cepцeм дo пoeтa ...» aбo cклacти зaмiтку «Мoє
мicтo – мoя гopдicть».
ДОДАТОК 2

Анкетування
№

Питання
Як Ви ставитеся до інноваційних уроків: позитивно, негативно,
нейтрально?
Чи часто Ви використовуєте інноваційні уроки при вивченні свого предмету?
Які типи інноваційних уроків Ви використовуєте?
Вкажіть, які труднощі та проблеми у Вас виникають під час проведення інноваційних уроків?
Як Ви вважаєте, чи доречно використовувати інноваційні уроки
при вивченні вашого предмету?
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З ДОСВІДУ НАВЧАННЯ МОВ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛАХ
TETIANA DRUZHCHENKO (Ukraine)

ORCID ID: 0000-0002-8295-9674

DEVELOPING READING SKILLS IN SECOND YEAR STUDENTS MAJORING
IN SECONDARY EDUCATION IN A DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT
Abstract
The publication is a detailed lesson plan on the topic «Clothes and Fashion. Dress code» within the course
of the English language currently taught in a distance learning environment. The lesson focuses on developing
reading skills such as scanning and reading for details in the second-year students majoring in Secondary
Education (CEFR level B1). The lesson is also aimed at developing students’ speaking and writing skills as well
as enhancing vocabulary. It has been demonstrated how traditional peer interaction can be brought into the digital
space via Zoom breakout rooms, enabling an essential increase in student talk time in the English classroom. The
importance of giving clear task instructions followed by ICQs during the online class has been highlighted. The
techniques for providing feedback during accuracy work and fluency work have been differentiated and applied.
Keywords: lesson plan, distance learning, dress code, reading for specific information, reading for details.

LESSON PLAN (LENGTH 80 min)
LEVEL B1
TOPIC/THEME: Dress Code

LESSON FOCUS: Reading

AIMS:
Main:

 By the end of the class, the students will be better able to read for specific information
as well as to read for details in the context of dressing appropriately for work.
Subsidiary:
 To develop Ss speaking and writing skills;
 To review vocabulary to describe clothing.

CLASSROOM MANAGEMENT: ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS
Problem 1: The power will go off.
Solution 1: All the class materials will be uploaded to Google Classroom in good time, which will
enable the teacher to work from the phone.
Problem 2: Not an equal number of students for working in pairs.
Solution 2: Ss will be asked to work in a group of three and regrouped throughout.
RECEPTIVE and PRODUCTIVE SKILLS: ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS
Problem1: Ss might be unfamiliar with the words and phrases such as «supervisor», «unfair»,
«supply», «spokesperson», «sign», «guidelines» and «petition» while reading for specific and detailed information.
Solution 1: The meaning will be conveyed through providing some definitions (matching task),
asking CCQs to check Ss’ understanding.
Problem 2: Ss will lack ideas for the productive skills extension activity to write a short dress code
for a particular job.
Solution 2: Ss will be provided with the questions they will have to answer.
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AIDS AND MATERIALS Zoom, Google Classroom, Google images, handouts.

Acronyms
CCQ concept checking question
FB feedback
GW group work
HO handout
ICQ instruction checking question
OC open class i.e. interaction between the teacher and st/students ‘in public’
OCFB open-class feedback
Ss students
T teacher
Stage
Lead-in

Pre-text
discussion

Pre-teach
vocabulary

Timing and
Interaction
T: Hello! It’s my pleasure to see all of you here. To
generate T-Ss
How are things? How’s it going? How’s every- interest in the 6»
thing?
theme / con- 9.50-9.56
Today we’re going to talk about a dress code and text of the text
how important it is for people of different occupations.
HO1 (screen sharing)
Please look at the picture of the two men in the
office. Which of them is dressed inappropriately
for work? Why?
What about you? What sort of clothes do you
wear in the place you study?
Is there a dress code or can you wear what you
like?
Do you think that dress codes are necessary?
For what sort of jobs? Why?
OC
HO2 (screen sharing)
To
generate T-Ss
Task: Today you are going to read a news story interest in the 9»
with the following headline:
text, and to 9.56-10.05
Wear high heels or go home, receptionist told help Ss prebut first you’ll have 5 min to discuss a few ques- pare to read
tions with your partners in breakout rooms.
ICQs: How many questions do you need to answer? (3) What are the questions?
How much time will you have? (5 min)
Pair work (breakout rooms)
To monitor
OCFB
HO 3 (screen sharing)
To pre-teach T-Ss
Task: And now please look at the words in the meaning
of 9»
left-hand column and match them to their correct words neces- 9.56-10.05
definitions in the right-column. (students work in- sary for the
dividually first, then they type their answers in the tasks to be set
Procedures
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chart box)
Answer key: 1. b; 2. c; 3. a; 4. f; 5. d; 6. g; 7.e.
CCQs:
1. Supervisor
Can supervisors give advice to people in the office about their work? (yes)
Can supervisors tell people what to do at work?
(yes)
2. Unfair
Is it unfair to cheat on tests? (yes)
Is it unfair to use drugs in sports? (yes)
3. Supply
Can companies supply food to restaurants? (yes)
Can job agencies supply workers for offices?
(yes)

Reading 1
(for specific
information)

Reading 2
(for detailed
compre
hension)

4. Spokesperson
Does the President of Ukraine have a spokesperson? (yes)
Do all private companies have a spokesperson?
(no)
5. Sign
Do you need to sign any documents when you
buy a flat? (yes)
Do you need to sign a receipt from a clothes
store? (no)
6. Guidelines
Do some companies have guidelines for what to
wear at work? (yes)
Do chefs need to know safe cooking guidelines?
(yes)
7. Petition
Is it a formal document? (yes)
Do people ask for something in this document?
(yes)
Can only one person sign it to get a response
from the government? (no)
OC
HO 4 (Google Classroom)
Task. Read the article and answer the questions
(screen sharing).
ICQs: How many questions do you need to answer? (3)
Can you make notes while reading the article?
(yes)
OC
HO 4 (Google Classroom)
Task: Now read the article again. Decide if the
statements are true, false or not stated. Correct
any that are false.
ICQs: Do you have to do the task orally or in writing? (in writing)
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To give SS T-Ss
practice
in 5»
reading
for 10.15-10.20
specific information

To
develop T-Ss
Ss’ skills for 10»
reading
for 10.20-10.30
detailed information
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Post –text
discussion

Productive
skills
Extension
Activity

If the statement is false, do you need to correct
it?(yes)
Answer Key:
1. False. She was sent home for wearing the
wrong kind of shoes, but not fired.
2. True.
3. Not stated.
4. False. She was employed by Portico.
5. True.
6. False. Her employer will review the dress
code.
7. False. Dress codes are not illegal, neither are
different dress codes for male and female employees.
8. True.
OC
HO 5 (screen sharing)
Task: Work in groups of 3 to discuss the questions with your partners:
• Who do you understand more, Nicola or her
employer?
• Why do you think the dress code require
women to wear high heels?
• Is it reasonable for employers to have dress
codes or to have different dress codes for men
and women?
• Would you sign her petition? Why (not)?
• What factors are important when setting a
dress code?
GW
To monitor
OCFB
HO 6 (screen sharing)
Task: Imagine you work for a job agency and you
were asked to write a short dress code for one of
the jobs below (5 – 7 sentences).
• English teacher
• Office receptionist
• Librarian
• Shop assistant (bakery)
• Shop assistant (boutique)
1. Why is a dress code necessary for this profession?
2. What should people in this line of work wear?
3. What should they avoid wearing?
Task: Now please work in groups of 3 and read
out your dress code to your partners in the group.
They must guess the job.
ICQs: Can you use the name of the profession
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Give students
an opportunity to respond
to the content
of the text and
express their
opinions

T-Ss
S-S
T-Ss
13»
10.30
10.43

To exploit the
text for writing
practice using
the topic of
the text

T-Ss
S-S
T-Ss
17»
10.43
11.05

–

–
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FB on accuracy

FB on Ss
performance

when reading out your dress code to the partners? (no)
Do you need to listen for the key words in the
dress code description in order to guess your
partner’s profession? (yes)
GW
To monitor
OCFB
To pay attention to Ss’ accuracy (to write
examples of good and bad English, to elicit
which sentences are fine and which are not)
(screen sharing)
To comment on Ss strengths and those areas
that need improving

To encourage
Ss and provide them with
FB
To encourage
Ss and evaluate their work
in class

T-Ss
3»
11.05-11.08
T-Ss
2»
11.08-11.10

HO 1
Look at the picture of the two men in the office. Which of them is dressed inappropriately for work?
Why?

Google image retrieved from https://smallbusiness.chron.com/appropriate-wear-company-dinner-20575.htmls on 25.11.2021
HO 2
You are going to read a news story with the following
headline:
Wear high heels or go home, receptionist told
• In what sort of place do you think the receptionist
works?
• Why might her employers want her wear high-heeled
shoes?
• What positive and negative things can you say about
high-heels?
Google image retrieved from https://www.independent.ie/irish-news/receptionist-at-pwc-told-dressin-high-heels-or-go-home-34707500.html on 25.11.2021
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HO 3
Match the words to their correct definitions.
1. supervisor /ˈsuː.pə.vaɪ.zər/ (noun)
2. unfair /ʌnˈfeər/ (adjective)
3. supply /səˈplaɪ/ (verb)
4. spokesperson (noun)
5. sign /sɑɪn/ (verb)
6. guidelines /ˈɡɑɪdˌlɑɪnz/ (noun)
7. petition (noun)

a) to give something that is needed to someone
b) someone who controls a group of workers
c) not morally right, or not treating people in
an equal way
d) to write your name on a document to show that
you agree with it
e) a written request to a government etc. that is
signed by many people
f) someone who speaks officially for a government
or organization
g) advice or rules about how to do something

HO 5
Work in groups of three to discuss the questions with your partners:
• Who do you agree with more, Nicola or her employer?
• Why do you think the dress code require women to wear high heels?
• Is it reasonable for employers to have dress codes or to have different dress codes for men and
women?
• Would you sign her petition? Why (not)?
• What factors are important when setting a dress code?
HO 6
Write a short dress code for one of the jobs below (5-7 sentences).
English teacher

Office receptionist

Librarian

Shop assistant
(bakery)

Shop assistant
(boutique)

Google image retrieved from https://blog.gaijinpot.com/english-teacher-assessments-a-guide-togetting-your-contract-renewed/ on 25.11.2021
Google image retrieved from https://www.istockphoto.com/search/2/image?phrase=receptionist on
25.11.2021
Google image retrieved from https://www.vox.com/culture/2018/8/11/17674528/librarian-women-too-dangerous on 25.11.2021
Google image retrieved from https://www.istockphoto.com/photo/male-shop-assistant-demonstrating-fresh-delicious-pastry-in-bakery-gm1167985701-322320029 on 25.11.2021
Google image retrieved from https://www.shutterstock.com/ru/search/shop+assistant on 25.11.2021
• Why is a dress code necessary for this profession?
• What should people in this line of work wear?
• What should they avoid wearing?
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HO 4
Task 1 Read the article and answer the questions below:
1. Why was Nicola Thorp sent
home from work?
2. Why did she complain?
3. What is she trying to do now?
Task 2 Read the article again.
Decide if the statements below
are true, false or not stated.
Correct any that are false.
1. Nicola Thorp was fired for
wearing the wrong kind of shoes.
2. She said high-heeled shoes
were unsuitable for her work.
3. The company does not have
a dress code for men.
4. She was employed by PwC.
5. She knew she had to wear
high-heeled shoes when she
started the job.
6. Her employer refuses to
change the dress code.
7. The dress code was illegal
under UK law.
8. She is trying to get the law
changed.

REFERENCES
High Heeled Shoes Reading. URL:
https://ru.scribd.com/document/426460687/
high-heeled-shoes-reading-pdf
(accessed:
25.11.2021).

Wear High Heels or Go Home. URL: https://
www.eltbase.com/article-166-wear-high-heelsor-go-home (accessed:25.11.2021).
Cambridge Dictionary. URL:https://dictionary.
cambridge.org/ (accessed:25.11.2021).

50

АRS LINGUODIDACTICAE - 8 (3-2021)

З ДОСВІДУ НАВЧАННЯ ПЕРЕГЛЯДОВОГО ТА ВИВЧАЮЧОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ
ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«СЕРЕДНЯ ОСВІТА» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Дружченко Тетяна
Анотація
Ця публікація є розгорнутим планом-конспектом практичного заняття з дисципліни «Іноземна мова
(англійська)» для студентів другого року навчання спеціальності «Середня освіта (українська мова і література)», які володіють англійською мовою на рівні В1 (Intermediate), згідно з загальноєвропейською
системою градацій мовних рівнів (CEFR). Метою заняття є розвиток умінь переглядового та вивчаючого читання у межах теми «Clothes and Fashion. Dress Code», поряд з розвитком умінь говоріння та
письма. Всі етапи заняття підпорядковані досягненню його мети. Пропонуються завдання для парної
та групової роботи студентів у сесійних залах (breakout rooms) платформи Zoom, що дає можливість
суттєво збільшити час синхронної розмовної практики, якою охоплені всі студенти групи. Демонструються різні види зворотного зв’язку та їх реалізація на занятті. План-конспект заняття розроблений
з урахуванням усіх принципів комунікативної методики викладання іноземної мови.
Ключові слова: план-конспект заняття, дистанційне навчання, дрес-код, переглядове читання, вивчаюче читання.
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ХОМІН НАТАЛІЯ (Україна),
ТАРАСЮК ТЕТЯНА (Україна)

ORCID: 0000-0001-7206-4503
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ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ПИСЬМОВОЮ ВІДПОВІДДЮ НА ЗНО
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ.
УРОК В 11 КЛАСІ
Анотація
У статті подано план-конспект уроку зв’язного мовлення в 11 класі. Особливу увагу зосереджено на
розумінні здобувачами освіти поняття проблемне питання, від якого залежить їхнє уміння висловити
власну думку щодо сформульованої в сертифікаційній роботі проблеми, наводячи вдалі аргументи та
ілюструючи їх доречними прикладами. Закцентовано увагу на структурних компонентах, композиційних особливостях та мовному оформленні тексту як результату виконання завдання відкритої форми
з розгорнутою письмовою відповіддю на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури.
Ключові слова: проблемне питання, теза, аргументи, приклад із літератури або іншого виду мистецтва, приклад з історії чи з особистого досвіду учасника тестування, висновок.

Тема заняття: Написання завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою
відповіддю.
Мета:
– закріпити вміння одинадцятикласників
створювати текст як відкрите тестове завдання ЗНО, збагачувати словниковий запас;
– розвивати мислення, мовлення, увагу
учнів, відпрацьовувати вміння чітко й послідовно викладати думки, застосовувати в роботі знання з літератури, історії, життя;
– виховувати вміння об’єктивно оцінювати
свою роботу, небайдужість до долі своєї країни, національну свідомість.
Тип уроку: урок зв’язного мовлення.
Методи, прийоми та форми роботи: пояснення учителя, тест «Чи вмієте ви дотримуватись інструкції», вправа «Продовж думку»,
бесіда, мовний редактор, експрес-інтерв’ю,
хвилина лексики (робота за варіантами), словникова робота, робота в групах для написання
прикладів до аргументів.
Обладнання: презентація Microsoft Power
Point, окремі аркуші із зошита в клітинку (для
кожного учня), зразки бланку відповідей Б сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання.
Очікувані результати:
Учні повинні знати:

– зміст понять «завдання відкритої форми
з розгорнутою письмовою відповіддю», «проблемне питання»;
– структурні елементи власного висловлення та мовні звороти для їх оформлення;
– вимоги до письмового монологічного
мовлення;
– критерії оцінювання завдання відкритої
форми з розгорнутою письмовою відповіддю.
Учні повинні вміти:
– правильно відповідати на проблемне питання;
– формулювати власне висловлення до
завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю;
– доречно використовувати мовні звороти для оформлення структурних компонентів
власного висловлення
.
Хід уроку:
1. Мотивація навчальної діяльності. Забезпечення емоційної готовності до уроку. Оголошення теми уроку.
2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.
3. Опрацювання навчального матеріалу.
– ознайомлення зі зразком бланка відповідей Б сертифікаційної роботи з української
мови і літератури зовнішнього незалежного
оцінювання
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– робота над тезою;
– робота над аргументами;
– робота над прикладами;
– робота над висновком.
4. Підсумок уроку. Рефлексія.
5. Домашнє завдання.

Учитель. Щоб успішно скласти ЗНО, вам
необхідно навчитися чітко виконувати певні
дії. Як правило, ніяких проблем не виникне,
якщо ви все робитимете згідно з інструкцією. Проведемо тест «Чи вмієте ви дотримуватись інструкції».
Слайд 4. Тест «Чи вмієте ви дотримуватись інструкції»
1. Покладіть перед собою аркуш із зошита.
2. Напишіть ваше ім’я у правому верхньому кутку аркуша.
3. Під іменем напишіть прізвище.
4. Обведіть своє ім’я.
5. Ліворуч напроти імені намалюйте 4 квадратики.
6. У квадратики напишіть рік складання
вами ЗНО.
7. Під ним напишіть літеру А велику.
8. Біля неї поставте крапку.
9. Проговоріть пошепки, чого навчила вас
ця вправа.
10. Озвучте свою думку.
Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.
Учитель. Слайд 5. Визначення поняття
«власне висловлення»
Як ви вже знаєте, власне висловлення – це
твір-роздум щодо певного проблемного, суперечливого, актуального питання (проблеми),
це думка кожного з вас, аргументована, підкріплена прикладами послідовна відповідь. І мета
тесту ЗНО – оцінити ваші вміння зв’язно викласти свої погляди на проблему. Основа успішного
написання – чітка структура, логічність і грамотність. А пригадаймо структурні елементи
власного висловлення (Слайд 6. Структурні
елементи власного висловлення).
Вправа «Продовж думку».
Висловлення може бути побудоване одним
із способів: (учні відповідають)
Теза.
Перший аргумент.
Другий аргумент.
Приклад із художньої літератури чи іншого джерела.
Приклад з історії, суспільно-політичного
чи власного життя.
Висновок.
(Слайд 7. Спосіб 1 компонування елементів власного висловлення)
Або:

Розгорнутий план-конспект уроку
Мотивація навчальної діяльності. Забезпечення емоційної готовності до уроку.
Оголошення теми уроку.
Учитель. Зовсім близько той час, коли ви
візьмете в руки тестовий зошит і, зрозумівши
проблемне питання, сформулюєте свою позицію щодо нього, наведете переконливі аргументи й проілюструєте їх прикладами, виклавши свої міркування чітко, послідовно, логічно.
Слайд 1. Тема уроку.
Сьогодні на уроці ми (Слайд 2. Завдання
уроку) пригадаємо й закріпимо будову власного висловлення, повправляємося його будувати; відпрацюємо навички чіткого й послідовного викладу думки з доречними аргументами,
прикладами й правильними висновками; ознайомимось з бланком написання завдання відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю та потренуємося його заповнювати.
Робота над епіграфом.
Розпочнемо урок з епіграфа. (Слайд 3. Епіграф уроку) Прочитаймо його та вдумаймося
в зміст (Учень читає епіграф).
«Ваш розум може підняти вас з убогості до
багатства, перетворити вас з одинака на загального улюбленця, вивести з депресії, зробивши щасливим і радісним, – якщо ви правильно скористаєтеся ним» Брайан Трейсі.
Бесіда.
– Що ви зрозуміли з цієї цитати? Які ключові слова чи словосполучення ви виділи б
у ній? (Розум, убогість, багатство, улюбленець
долі, вивести з депресії, щасливий, радісний,
правильно скористатися).
Учитель. Мудрість і багатство – це дві
дуже важливі складові життя, які надзвичайно
рідко поєднуються, але досить часто ми стаємо перед вибором одного з них. Неодноразово
гроші вирішують багато справ – і забуваєш про
те, що за допомогою розуму, життєвого досвіду міг би зробити краще, досконаліше.
– Чи можете ви уже передбачити орієнтовну тему власного висловлення? Про що, можливо, у ньому йтиметься?
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нощами й піде за вами? (За К. Макдуґалом)
(Макдуґал, 2018: 110).
Наведений текст із книги «Народжені бігати» американського журналіста й автора нонфікшн літератури Крістофера Макдуґала, який
сподівався, що описані в книжці захопливі
пригоди надихнуть читача на власні спортивні
рекорди й переконають, що можливості людини – безмежні. Від себе додам: можливості
людини безмежні не лише в спорті, а й у виборі власного життєвого шляху.
1. Робота над тезою.
Хвилина лексики (робота за варіантами).
Учитель. Виокремте ключові поняття із запропонованого на слайді тексту. Правильно:
це мудрість і багатство. Доберіть до цих понять
і запишіть у зошит опорні слова, які орієнтовно можна було б використати для написання
відповіді на проблемне запитання (працюємо
за варіантами: І варіант до слова мудрість, ІІ –
багатство).
Орієнтовні опорні слова: мудрість, життєвий досвід, практика, глибинний, досвідчений,
мати голову на плечах, сенс життя, прожиті
роки, обачний, далекоглядний, обдарований
великим розумом тощо; багатство, маєтність,
капітали, розкіш, достаток, добробут, заможність, статок, блага, гаразди, бідність тощо.
Учитель. Пам’ятайте, що теза – обов’язковий елемент висловення; містить позицію
автора щодо теми; розміщена на початку твору; чітко сформульована; має відповідні мовні
конструкції; лаконічна (1-2 речення) (Слайд 9.
Вимоги до тези).
Пригадаймо мовні звороти, які допоможуть
сформулювати тезу (Слайд 10. Мовні звороти
для формулювання тези), занотуйте їх у зошити:
Так, я погоджуюсь з думкою, що…
Я переконаний, що…
На мою думку,. …
Я абсолютно згоден із. …
Я підтримую думку, …
Важко не погодитися з тим, що…
Правильною можна вважати думку …
Робота учнів над написанням тези.
За правильно сформульовану тезу ви можете отримати два бали. Особливо допитливим раджу детальніше ознайомитися з критеріями оцінювання завдання відкритої форми
з розгорнутою письмовою відповіддю на офі-

Теза.
Перший аргумент.
Приклад із літератури чи іншого джерела.
Другий аргумент.
Приклад з історії, суспільно-політичного
чи власного життя.
Висновок.
(Слайд 7. Спосіб 2 компонування елементів власного висловлення)
Опрацювання навчального матеріалу.
Ознайомлення зі зразком бланка відповідей Б сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього
незалежного оцінювання (Слайд 8. Зразок
бланка)
Учитель. Перед вами зразок бланка відповідей Б сертифікаційної роботи з української
мови і літератури зовнішнього незалежного
оцінювання. Покладіть його перед собою, розгляньте, зверніть увагу на верхнє поле. Воно
для екзаменаторів, які перевірятимуть вашу
роботу. У ньому нічого не зазначати. Ви пишете тільки під цим полем, де розграфлені лінії
та на зворотній стороні.
Учитель. Текст завдання, у відповіді на
яке вам потрібно викласти свою думку, містить
розповідь про певне поняття, умову і, як правило, завершується проблемним питанням.
Воно спонукає знаходити й узагальнювати факти, зважаючи на досвід кожного з вас
і розвиток логічної, критичної та творчої думки. Тому насамперед потрібно зрозуміти проблемне питання й правильно сформулювати
відповідь на нього у формі тези.
Як ви вже здогадалися, епіграф уроку вам
став підказкою, тема власного висловлення
буде пов’язана з духовними та матеріальними цінностями людини. Самі по собі гроші як
мірило матеріальних благ не є ні добром, ні
злом. І тільки неврівноважене духовним покликом збагачення може спонукати кожного
з нас до певних дій.
Пропоную вам тему власного висловлення: (Слайд 8. Текст зі сформульованим проблемним питанням)
У вашому серці живе дві богині – богиня
мудрості та богиня багатства. Усі думають, що
спершу потрібно розбагатіти, а мудрість прийде сама. Тому переймаються гонитвою за
грошима. А, можливо, насамперед потрібно
віддати своє серце, любов і увагу богині мудрості, тоді богиня багатства сповниться рев54
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ційному сайті Українського центру оцінювання
якості освіти (Схеми оцінювання).
Зачитування окремих тез
2. Робота над аргументами
Учитель. Чи доводилося вам чути слово
аргумент? Що воно означає?
Словникова робота (Слайд 11. Формулювання визначення «аргумент» за словником).
Словник української мови подає пояснення: «АРГУМЕНТ. 1. книжн. Підстава,
доказ, які наводяться для обґрунтування,
підтвердження чого-небудь» (Словник української мови, 1970: 1, 57).
– Якщо я вам скажу: «Я повинен написати
власне висловлення, бо…», – ви продовжите:
«… хочу скласти гарно ДПА й набрати більше
балів із ЗНО».
Учитель. Коли ви просите щось у батьків,
знайомих, ви обов’язково пояснюєте, тобто
аргументуєте, навіщо це вам. Отже, аргументи – це твердження, що мають переконати
того, хто слухає чи читає.
Пам’ятаємо, що аргументів у вашій відповіді на проблемне питання обов’язково повинно
бути два й абсолютно різних. Вони є підтвердженням вашої думки-тези, тому з нею безпосередньо пов’язані (Слайд 12. Вимоги до аргументів).
На слайді наведені мовні звороти, якими
в текст можна ввести аргументи (Слайд 13.
Мовні звороти для формулювання аргументів). Мовленнєве оформлення аргументів:
Підтвердженням / свідченням цього є …
Доказом цього може бути …
Свою позицію хочу аргументувати низкою
міркувань …
На підтвердження своєї позиції наведу
кілька аргументів …
Аргументом, що доводить слушність моєї
думки , може бути те, що …
Довести істинність своєї позиції можу такими аргументами …
Я так вважаю, бо / оскільки / тому що …
Аргументом на користь моєї думки може
бути те, що … До того ж …
Довести своє твердження я можу такими
аргументами: по-перше, …, а по-друге, …
Моє переконання ґрунтується на тому, що,
з одного боку, …, а з іншого боку, …
Нагадую, що кожен вдало наведений аргумент – це 1 бал у полі екзаменатора.

Робота учнів над створенням аргументів. Зачитування та аналіз окремих
аргументів.
Учитель. Пропоную уявити себе в ролі редактора й звернути увагу на лексичні помилки, які найчастотніше фіксують екзаменатори
в мовному оформленні власних висловлювань.
Мовний редактор (Слайд 14. Правильне /
неправильне вживання слів)
ВІРНИЙ, ПРАВИЛЬНИЙ
Пояснення: Вірний уживаємо в значенні «відданий, надійний, незрадливий, стійкий
у своїх почуттях і поглядах». В українській мові
слово вірний (-а, -е, -і) і похідне вірно вживаємо в порівняно небагатьох словосполученнях
(вірна дружина, вірно кохати).
Рекомендовано: належне рішення, адекватне рішення, правильне рішення, правильний шлях, правильне твердження, істинне
твердження.
ВВАЖАТИ / УВАЖАТИ, РАХУВАТИ
Пояснення: Слово рахувати вживаємо
тільки в прямому значенні, а саме «називати числа в послідовному порядку; визначати
кількість, суму»: рахувати хвилини, дошкільнятко вже вміє рахувати, рахувати гроші.
Уважати / вважати має значення «мати
свою думку; давати якусь оцінку»: Я вважаю,
що так чинити не можна, Уважаю за потрібне вам нагадати.
Рекомендовано: я вважаю, мені здається,
переконаний, упевнений, можна вважати добром.
ВІДНОСИТИСЯ, СТАВИТИСЯ
Пояснення: ставитися – виявляти певне
ставлення до кого-, чого-небудь, мати своє уявлення про когось, щось, оцінювати, виявляти
своє почуття щодо когось, чогось, симпатію, антипатію. Уживання дієслова відноситися в цьому значенні мало властиве українській мові.
Рекомендовано: ставитися добре, з підозрою, як до друга, скептично, доброзичливо.
ДАНИЙ – ЦЕЙ, ТАКИЙ
Пояснення: даний – це дієприкметник,
утворений від дієслова дати. Виникає запитання: хто той час дав? Хто дав ту роботу (доручення, завдання)? У зворотах у даний час,
у даній справі, у даній роботі лексема даний
не має сенсу. Чому не сказати нині, тепер (замість у даний час), у цій справі, у цьому творі?
Замість на даному підприємстві – на цьому
підприємстві, замість у даному разі – у цьому
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разі. Дані, дано використовують доречно математики (дано: х=50, дані комп’ютера).
Рекомендовано: на цей момент, нині, на
сьогодні; у цьому разі, у такому разі, у цьому
прикладі, ця ситуація.
ПРИВЕСТИ – НАВЕСТИ ПРИКЛАД
Пояснення: привести, приводити 1. Супроводжуючи, вказуючи шлях і т. ін., допомагати або примушувати йти із собою куди-небудь.
2. Користуючись системою управління, доставляти куди-небудь (машину, судно і т. ін.) тощо.
Рекомендовано: навести приклад, подати приклад, запропонувати приклад (Власне
висловлення, 2016: 14-33).
3. Робота над прикладами
Учитель. Який наступний компонент власного висловлення?
Які вимоги до прикладів ви знаєте? (Слайд
15. Вимоги до прикладів). Кожен аргумент ми
ілюструємо конкретним прикладом, пам’ятаючи, що один із них – це конкретна життєва
ситуація певної особи або історична подія,
інший – приклад із літератури чи інших видів
мистецтва. У прикладі з життя потрібно розповісти про конкретну людину, ситуацію, подію,
факт, вказати своє ставлення до них й оцінити. Прикладом життєвої ситуації може стати
біографія видатних людей, знайомих, а також
ситуація з власного життя.
Коли наводимо приклад з літератури або
іншого виду мистецтва, не забуваємо вказати
автора / режисера, жанр твору, назву, персонажа, розглянути насамперед проблему, а не
подію, що сталась у творі.
Поміркуймо, які твори з літератури допоможуть розкрити обговорювану проблему?
Я вважаю, що в цій ситуації доречно пригадати роман у віршах «Маруся Чурай» Ліни
Костенко, повість «Хіба ревуть воли, як ясла
повні?» Панаса Мирного та Івана Білика, п’єсу «Наталка-Полтавка» Івана Котляревського,
новелу «Камінний хрест» Василя Стефаника.
Пам’ятайте, що за кожен доцільно підібраний приклад можна отримати 2 бали.
Робота учнів (в групах) над прикладами
до аргументів (І група добирає приклади,
що є випадком із життя або історичною
подією, ІІ – з літератури чи інших видів мистецтва). Зачитування та аналіз прикладів.
4. Робота над висновком
Учитель. Що ви знаєте про написання висновку? (Слайд 16. Вимогу до висновку). Висно-

вок повинен відповідати запропонованій темі,
органічно поєднуватись зі сформульованою тезою, аргументами та прикладами й висловлювати домінантну думку автора/ки; тезу у висновках
не дублюємо, а перефразовуємо; використовуємо слова й словосполучення «отже», «таким чином», «можна зробити висновок». І насамкінець:
висновок є логічним завершенням, тому має
розміщуватись в кінці тексту, і в жодному разі не
містити нової думки чи цитати.
Правильно сформульований висновок – це
два бали на ЗНО.
Робота учнів над висновком. Співставлення / порівняння висновків із тезами.
(Слайд 17. Зверни увагу). Коли твір уже написаний, обов’язково зверни увагу на
−
правила милозвучності – написання
у/в, і/й/та;
−
повтори однакових чи спільнокореневих слів;
−
знаки при вставних словах, словосполученнях;
−
активні дієприкметники на -учий,
-ючий, -ачий, -ячий;
−
розділові знаки в кінці речення.
Підсумок уроку. Рефлексія.
Експрес-інтерв’ю.
– Що нам вдалося зробити з того, що ми
планували?
– Що ви взяли для себе з цього уроку?
– Якою людиною в сучасному суспільстві
є ви? Які цінності сформували вашу особистість, чи плануєте себе перевиховати?
Учитель. Кожен із нас вирішує по-своєму, якій богині віддати своє серце – мудрості
чи багатства. Але якщо вдасться зробити їх
співмешканками, то можна досягти й духовної
величі, і матеріальних благ. Хто усвідомить,
що життя – це гармонійне поєднання матеріального й духовного, де духовне дає зміст
матеріальному, то багатство його духовності
дасть можливість досягнути того щастя, у пошуках якого ми є ціле життя.
Домашнє завдання.
Повторити структуру власного висловлювання, основні правила пунктуації та орфографії.
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НАВЧАННЯ УСНОГО ДІАЛОГУ НА УРОЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МЕТОДОМ ДИСКУСІЇ.
ОГЛЯД ПОСІБНИКА ДЛЯ ОСНОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
Любашенко О., Попова О. Метод навчальної дискусії. Розвиток українського усного діалогічного мовлення школярів: навчально-методичний посібник / Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Дрогобич : Коло, 2021. – 120 с.
Анотація
Публікація є рецензією на підручник «О. Любашенко та О. Попова (2021). Метод навчальної дискусії.
Розвиток українського усного діалогічного мовлення школярів: навчально-методичний посібник. Коло».
Книга, що призначена для вчителів, студентів та шанувальників української мови, покликана познайомити читачів з дискусією як методом викладання та навчання українського усного діалогічного мовлення в середній школі. Автори переглядають концепцію бесіди на уроці української мови та пропонують
діалогічну взаємодію як основний вид навчальної діяльності у процесі розвитку та вдосконалення умінь
українського усного мовлення. У книзі розглядаються типові проблеми, з якими стикається більшість
вчителів української мови середньої школи, і яким приділяється мало уваги в літературі. Підручник буде
корисним вчителям української мови та філологам, які уникають стереотипів у освоєнні шкільної програми.
Ключові слова: Метод дискусії, українська мова, усне діалогічне мовлення, діалогічна взаємодія, середня школа.

В епоху транскордонного інформативного
суспільства загальноприйнята концепція методу переглядається й оцінюється знову. Метод
як узагальнений спосіб утілення дидактичних
принципів, цілей і процедур поступається стратегіям адаптації та модифікації відповідно до
локальних, контекстуальних і мовних факторів.
Лінгводидактичний
метод
зрозумілий
тоді, коли він позначає константу. Але велика кількість змінних у його застосуванні руйнує впевненість у тому, що шляхом суворого
використання методу вчитель та учні швидко
досягнуть бажаного результату. У відомому
«Словнику викладання мови та прикладної
лінгвістики» Дж.Річардс та Р.Шмідт зауважують, що відмінності у визначеннях методу
завжди залежать від поглядів на: особливості мови, умови навчання, цілі та завдання
у навчанні, характер навчальної програми,
діяльність вчителя та учня, добір навчальних
матеріалів, набір прийомів і тактик навчання
(Richards & Schmidt, 2002). Тому, за свідченням Д. Белла (Bell, 2007) твердження про неспроможність розв’язати навчальну проблему

одним або кількома методами поширене як
в середовищі теоретиків, так і вчителів мови.
Та все ж таки, незважаючи на скептичні голоси
вчителів англійської мови та викладачів інших
іноземної мов, поняття методу залишається
живим, а деякі методи отримують нове тлумачення і нові сфери апробації, зокрема й у навчанні української мови.
Українська система освіти за останнє десятиліття значно прискорила темпи реформування, щоб досягти європейських стандартів,
рівнів і зразків. Графік запровадження усіх
стандартів Нової української школи (Нова
українська школа, 2016; 37) передбачає використання нових технологій та методів задля
скорочення часу, витраченого на набуття учнями необхідних комунікативних компетентностей. Тому компетентність спілкування українською мовою постає не лише як предмет
наукових дискусій та експериментів у шкільній
практиці, але й як компонент внутрішньої політики держави Україна. При цьому компетентність усного спілкування визначено окремим
завданням шкільної лінгвістичної освіти, тому
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що набування мовленнєвого досвіду, іноземної мови чи української, однаково відбувається шляхом організації навчання як діалогічного
процесу. Це зумовлює висновок: досвід усного
діалогічного спілкування українською мовою
впливає на ефективність ведення діалогу іноземною мовою і, врешті-решт, є необхідною
передумовою розвитку загальної комунікативної компетентності мовної особистості учня.
Для цього вчителям та учням таки потрібно
використовувати той метод, який дасть змогу
ефективно зорганізувати цей процес і прискорити результати. Таким методом автори посібника обрали навчальну дискусію.
Теоретичними засадами створення посібника прийнято:
–– тлумачення методу навчання мови як сукупності способів взаємозалежної діяльності
викладача й учнів, спрямованих на досягнення
дидактичних цілей, розвиток особистості учня.
Ці способи є універсальними і застосовними
у викладанні, тобто становлять деяку універсальну категорію (Азимов, Щукин, 2009;137);
–– інтерпретація навчальної дискусії як
лінгводидактичного методу;
–– застосування методу дискусії для формування загальної комунікативної компетентності учня та усномовленнєвої компетентності зокрема; спрямування методу дискусії та
окремі уміння та навички українського усного
мовлення, зокрема орфоепічну, морфологічну
та синтаксичну грамотність; створення реплік
та діалогічних єдностей; ведення діалогів різного типу; зв’язність висловлювання-репліки;
використання інтерактивного потенціалу навчальної дискусії на уроці української мови;
залучення фонових знань про українські реалії та соціокультурні об’єкти інших країн, мову
яких вивчають учні в середній школі;
–– використання компаративних тем для
усного обговорення, які дають змогу розмірковувати над роллю культурних амбасадорів
різних націй, сучасного сприйняття творчості
геніїв різних народів.
У першому розділі «Дискусія як метод
навчання усного діалогічного мовлення»
автори надають учителям інформацію, яка
необхідна для розуміння принципів організації
діалогічного навчання української мови та застосування дискусії як методу навчання і засобу мотивації учнів до навчання. Здебільшого
українські фахівці з методики навчання україн-

ської мови спираються на визначення методу
навчання як способу упорядкованої взаємодії
вчителів та учнів, за допомогою якого розв’язуються проблеми освіти, виховання і розвитку людини в процесі навчання (Фіцула,2000)
Оскільки навчальна дискусія в лінгводидактиці має значну кількість тлумачень, то її
часто ототожнюють з дебатами, диспутом, полемікою, суперечкою, а також використовують
як метод, прийом чи навчально-організаційну
форму. З найбільш згадуваних серед українських освітян джерел (Голуб,2015; Палихата,
2002) можна дізнатися, що лінгводидакти української мови, які спеціалізуються на навчанні
в середній школі, вживають низку термінів: полеміка, дискусія, диспут, дебати, публічний полілог, причому іноді без достатнього теоретичного обґрунтування і методичної специфікації.
У першому розділі посібника розглянуто головні погляди психологів на дискусію з погляду
дослідженнях процесів сприйняття, розуміння,
засвоєння і навчання, самоактуалізацією, становленням особистості. Адже феномен дискусії постійно перебуває в полі зору прихильників
концепції активного соціально-психологічного
навчання (Матяш, Павлова, 2002; Оганесян,
2002). Крім того дискусія перебувала серед
об’єктів заочної полеміки швейцарського психолога Ж. Піаже (J. Piaget) і радянського вченого Л. Виготського, які зосереджували увагу
на психології досягання навчальних цілей.
Цей процес завжди триває як двобічний та інтерактивний. Через це сформувався погляд
на дискусію як інтерактивний метод навчання.
Його висловлював Б. Бадмаєв, який відзначав функцію дискусії стимулювати поетапний
розвиток учня так само, як евристичної бесіди, мозкової атаки, круглого столу, ділової гри,
конкурсів, обговорення навчальних результатів. Показником результативного навчання є успішна мовна і поведінкова взаємодія
на уроці (Бадмаєв,1999). Експериментальне
вивчення методу дискусії у групах студентів вперше системно проводив німецький та
американський психолог Курт Левін (K.Levin).
За його висновками (Levin,1954), важливими
є закономірності впливу дискусії на комунікацію учасників: 1)протилежні позиції в дискусії
допомагають учасникам бачити предмет обговорення у багатьох аспектах, сприймати нові
ідеї, факти, погляди; 2) дискусія є стимулом
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індивідуального розвитку її учасників спричинює колективний розвиток групи як соціуму.
З огляду на це, налаштування дискусії на
уроці української мови можна вважати методом розвитку усномовленнєвої компетенції та
методом соціально-психологічного розвитку
мовної особистості, оскільки за її допомогою:
налагоджується зв’язок діяльностей навчання
і викладання, поєднуються зусилля учнів та викладача в опануванні усного українського мовлення, універсалізуються специфічні прийоми
навчання, розвиваються психолінгвістичні механізми, відбувається діалогічна інтеракція.
Оглядаючи словникову статтю, де інтеракцію репрезентовано як діяльність, наприклад, мовлення чи співпраці з іншими людьми,
а також спосіб, яким цю діяльність реалізовано (Cambridge Dictionary, https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/learner-english/
interaction), автори цього посібника наполягають, що метод дискусії є способом реалізації
інтеракції, адже безпосередній зв’язок із учасниками діалогу зумовлює цілісність діалогічного змісту, когерентність тексту діалогу, який
водночас є продуктом інтерактивної усномовленнєвої діяльності. Діалог є ідеальним знаком спільно створеного змісту, а діалогічна
інтеракція є діяльнісною реалізацією тексту
діалогу.(Mortimer & Scott, 2003).
Головним теоретичним положенням, яке
розвивають автори посібника, є твердження
про те, що навчальна дискусія є методом навчання усного українського діалогічного мовлення з інтерактивними характеристиками.
Серед інших інтерактивних методів навчання,
дискусія задовольняє вимогу самореалізація
особистості учня. Ж. Карденас (J.Cardenas)
пояснює, що самореалізація відбувається завдяки встановленню комунікативних ролей в діалозі і заздалегідь визначеним рольовим призначенням мовлення. Якщо це групові ролі,
то самореалізація полягає в тому, що одна
група захищає та аргументує тезу, висловлюється на користь твердження. Інша групова
роль полягає у критиці, спростуванні, доборі
контраргументів. Якщо ролі призначено як індивідуальні, то кожний учень творчо реалізується у логіці запитання, у створенні репліки
окремого типу, у розвитку діалогічної єдності.
У цьому процесі викладач виконує коригувальну роль: помічає і згодом виправляє помилки
у висловлюваннях, радить використати певні

лінгвістичні одиниці, допомагає сформулювати твердження, добирає навчальний матеріал
для тренінгу діалогічних навичок.
Не варто забувати, що самореалізація
мовної особистості найперше відбувається у спілкуванні рідною мовою, а отже, саме
уроки української мови стають майданчиками
для випробовування комунікативної ініціативи учнів, прагнення лідерства, вдосконалення
ораторських умінь. На уроці інтерактивний метод дискусії мотивує учнів проявляти якомога
більше їхні здібності і потенційні можливості
для успішного спілкування. У посібнику запропоновано універсальну структуру уроків української мови, підготовки до них, закріплення
знань і вмінь, рефлексії щодо навчальних результатів. Ця структура задовольняє вимоги
типових програм з української мови для основної школи, рекомендовані МОН України. Елементами структури є:
–– дидактичні цілі відповідно до тем навчальної програми;
–– врахування типу школи (гімназії, школи
з поглибленим вивченням іноземних мов, спеціалізованої школи);
–– компаративна тема для усного діалогу
на уроці;
–– тексти для прочитання та обмірковування;
–– домашні завдання для підготовчого етапу;
–– вимоги до мовлення та правила участі
в дискусії для учнів
–– завдання для підготовки дискусії для
вчителя;
–– діалогічні вміння та навички, які передбачено розвинути протягом уроку;
–– комунікативно-ситуативні завдання до
теми;
–– домашнє завдання для закріплення
теми;
–– критерії та рекомендації оцінювання усного діалогічного мовлення учнів для вчителів;
Оскільки посібник репрезентує експериментальну частину ширшого дослідження, автори зійшлися на думці, що найбільш цікавими і результативними для освітньої спільноти
стануть зразки структурованої навчальної діяльності для 7-х-9-х класів. Отримавши досвід
діалогічного навчання в адаптаційному циклі
основної школи, ці учні вже можуть показати
розвинений рівень діалогічного мовлення, реалізують невербальні засоби ведення діалогу,
здатні здійснювати самостійний інтернет-по60
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шук, щоб поглибити знання з теми дискусії.
Крім того, автори посібника, апробуючи методичні сценарії уроків, отримали переконливі
позитивні результати саме у цих класах.
Замислюючись над тим, чого бракує сьогодні вчителю української мови та його учням,
щоб ефективно навчати і навчатися усного
діалогічного мовлення, автори рекомендують
зосередитися на таких змістових компонентах:
–– особливості діалогічної взаємодії співрозмовників, типи і класифікації такої взаємодії в українській мові;
–– смислові взаємозв’язки між репліками
в діалозі, їхні типи, взаємозумовленість ініціативи і реакції у репліках учасників діалогу;
–– зв’язок ситуації і теми мовлення із висловлюваннями, які конструює учень;
–– використання різних одиниць мови для
зв’язного висловлювання в діалозі;
–– добір мовних засобів та грамотне їх використання для реалізації мети висловлювання;
–– зберігання змістової єдності висловлювань
у діалозі, їхньої відповідності темі, запитанню.
Важливою в концепції посібника є висока
оцінка мотиваційного ресурсу дискусії, в якій
компаративна тема обговорення стосується
соціокультурних площин української та тієї
іноземної мови, яку вивчають школярі, наприклад, англійської чи іспанської. Навчання
українського усного діалогічного мовлення
в школі може бути ефективним, якщо використано комплекс дидактичних засобів на основі
наукових теорій і концепцій. Проте всі зусилля учасників навчального процесу виявляться
марними, якщо не сформовано та не підживлено їхні мотиваційні ресурси. Автори скористалися традиційною у вітчизняній дидактиці
класифікацією мотивації А.Маркової (Маркова, 1991) і визначили мотиваційні рушійні сили
вчителя і учня у процесі застосування методу
навчальної дискусії.
Мотиваційним ресурсом вчителя української мови, який узяв на озброєння метод

дискусії, є можливість поглиблювати і власні знання з теми уроку, спостерігати динаміку розвитку учня як особистості, прискорити
темпи підготовки до уроків, адже дискусія стимулює і вчителя до обмірковування результатів навчання і професійного розвитку. Організація спілкування учнів на уроці вимагає
й від учителя знання й дотримання правил
грамотного діалогу, вміння оцінити комунікативно-ситуативні завдання, які виконали учні.
Отже, внутрішні пізнавальні мотиви вчителя актуалізуються настільки, наскільки вони
набувають для нього/неї особистісного значення. Крім того, зовнішні змагальні мотиви
вчителя – це його/її професійне лідерство,
особистісне зростання, розуміння зв’язку мови
та інших форм діяльності людини. Мотиваційний ресурс учнів, які навчаються українського
усного мовлення методом дискусії, безперечно, складається із прагнення отримати нову
і цікаву інформацію про сам діалог і про тему
мовлення, про правила грамотної суперечки,
усвідомлення своїх резервів для інтенсивного
і поглибленого навчання. Зовнішні мотиви –
це авторитет серед однокласників, успішність
з навчального предмета, досягнення інших цілей завдяки вдосконаленому усному мовленню, зокрема – переконувати, спростовувати,
наполягати, впливати на співрозмовника.
Надзвичайно ефективним у процесі навчання усного українського діалогу є підтримка
інтегрованого (водночас зовнішнього і внутрішнього) мотиву одночасного пізнання декількох мов та опори на знання і вміння іноземної мови для опанування українського
діалогічного мовлення, порівняння культурних
явищ країн, у яких живуть носії цих мов. Цей
інтегрований мотив репрезентовано як новацію цього посібника. Тому для 7-микласників,
які вивчають англійську мову, формування діалогічного вміння використовувати різні типи
реплік, запропоновано порівнювати їх в українській та англійській мовах (Таб.1)
Таблиця 1.

Ініціативна
репліка
Чи ти збираєшся йти
додому?

Реактивна
репліка
Так, незабаром!

Реактивноініціативна репліка
Так, незабаром. А ти?

(англ.) Are you going
home?

(англ.) Oh yeah, I am
going home soon!

(англ.) I am going home soon, and
what about you?
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Для 8-микласників, які тренуються ставити
різні типи запитань у діалозі, запропоновано

приклади висловлювань в українській та іспанській мовах (Таб.2)
Таблиця 2.

Уточнювальні
та
доповнювальні запитання
Чи правильно я пишу це слово?

(ісп.) Escribo correctamente esta
palabra?

Прості
й складні запитання
Коли ти повернешся?
Коли і навіщо ти повертатимешся?
(ісп.) Cuando vuelves o vas a volver?
Cuando y para que vuelvas?

Окрему увагу в посібнику приділено комунікативно-ситуативним завданням, які є неодмінним складником усномовленнєвої діалогічної компетентності. Комунікативно-ситуативні
завдання в процесі навчання методом дискусії
є важливими і необхідними – цей висновок випливає з огляду праць провідних дослідників
української комунікативної компетентності учнів (Голуб, Проценко,2008) На думку Г. Лещенко, комунікативними (мовленнєво-ситуативними) є ті вправи чи завдання, які відображають
або імітують процес спілкування (Лещенко,
Іванова, 2009). Зважаючи на це, комплекси комунікативно-ситуативних завдань у посібнику
орієнтовані на уяву учнів і вже набуті під час
дискусії вміння та навички, а також перенесення їх інші ситуативні моделі. Наприклад, для
7-микласників розроблено такі:
1. Напишіть лист-огляд «Служби доправлення інформаціі та вражень: топ-5 Інтернет-видань, Youtube-каналів та ТВ програм» та
надішліть його однокласникам (обсяг 500-800
слів). Порекомендуйте деякі з них та обґрунтуйте свій вибір. Розпитайте однокласників про
їхні враження, поставивши усі типи запитань.
2. Знайдіть в інтернеті текст англійською
мовою, який би репрезентував популярне серед молоді англомовне видання чи телепрограму. Прочитайте і перекажіть його українською мовою. Створіть рекламу для цього ЗМІ
українською мовою та виголосіть на шкільному радіо.
3. Зніміть разом з однокласником відеоролик, в якому ви діалогізуєте щодо окремого
блог-випуску. Використайте всі типи реплік.
У другому розділі «Формування української усномовленнєвої компетентності
школярів: дискусія мотивує» запропонова-

Проблемні запитання та інформаційні
запити
Чи зможе світ змінитися
на краще?
О котрій годині починається
фільм?
(іІсп.) Podria el mundo
poner mejor?
A que hora empieza la pelicula?

но безпосередні методичні пропозиції уроків,
на яких методом дискусії можливо навчити таким діалогічним умінням:
–– ставити запитання різного типу (уточнювальні та доповнювальні; прості й складні;
проблемні та інформаційні запити);
–– формулювати репліки різного типу (ініціативні, реактивні, ініціативно-реактивні)
–– будувати діалоги різних типів (розпитування, домовляння, суперечка);
–– застосовувати засоби зв’язності в репліках;
–– використовувати невербальні засоби діалогічної взаємодії.
Ініціативою авторів посібника було запропонувати учням компаративні теми, які придатні
для опанування мовного матеріалу, передбаченого шкільною програмою, діалогічних умінь та
навичок, і водночас стимулюють пізнавальний
інтерес школярів, відповідають їхньому рівню
особистісного розвитку. У виданні представлено сценарії навчання окремих компетентностей
діалогічного мовлення – вживання різних типів
реплік та діалогічних єдностей, ормулювання
різних типів запитань та створення зв’язного
висловлювання – на етапах: підготовчому, основному, заключному.
На підготовчому етапі відбувається аналіз
завдань навчання усного мовлення, ознайомлення з текстами, які дадуть змогу школярам навчатися методом дискусії, виконання
домашніх завдань, повторення попередньо
вивчених тем з української мови, засвоєння
правил та інструкцій до основного етапу.
На основному етапі проводяться заняття, присвячені темі дискусії, на яких учні та вчитель
реалізують дидактичну мету, розвивають
усномовленнєві вміння та навички, школя62
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рі практикуються у грамотному усному діалозі, закріплюють знання та вміння, передбачені
шкільною програмою з української мови,
отримують оцінку вчителя за динаміку розвитку комунікативної компетентності
та виконують комунікативно-ситуативні завдання. На заключному етапі заплановано виконання домашнього завдання для
закріплення теми, рефлексія щодо результатів навчання, зворотний зв’язок (feedback)
для вчителя, вправляння та глибше засвоєння мовного матеріалу, передбаченого
шкільною програмою.
Якщо структура навчальних етапів є універсальною, то зміст різниться цікавими тематичними текстами, різними вимогами до
проведення дискусії, оригінально дібраним
наочним матеріалом.
У §1. ‘Навчальна дискусія «Що можуть
і чого не можуть засоби масової інформа-

ції в сучасному світі» для розвитку усного
діалогічного мовлення в учнів 7го класу, які
вивчають англійську мову, до вимог і правил
участі в дискусії належать такі:
–– необхідно обов’язково вжити різні типи
реплік
–– у репліці потрібно вжити формулу
ввічливості
–– дискусія не повинна перериватися, учасники повинні підтримувати один одного і вступати в діалог замість того, хто не може сформулювати репліку
–– учасники демонструють повагу до співрозмовника, вживаючи невербальні засоби:
кивання, демонстрація стиснених навхрест
долонь , оплески.
Щоб забезпечити діалог різного типу на
уроці, необхідно сформулювати контраверсійні твердження, як переваги і недоліки панування ЗМІ у житті людини(Таб.3)
Таблиця 3

ЗМІ у нашому житті

Переваги
ЗМІ є джерелом інформації, що оновлюється оперативно.
ЗМІ поширюють інформацію швидко і серед великої кількості людей.

Приклади ініціативних реплік вчителя:
«Чи є існування ЗМІ потрібним для розвитку культурної та освіченої людини?»
«Гадаю, сьогодні молодь не цікавиться інформацією, яка надходить із ЗМІ …
«Блоги і подкасти є альтернативою ЗМІ
чи їх типом?’’
Приклади реактивних реплік учня:
«Дозвольте зауважити, що засоби масової інформації сьогодні виходять на новий рівень повідомлень, урізноманітнюють теми,
опрацьовують важливі соціальні питання»,
«Дякую, що поділилися думкою, проте я
часто слухаю новини служби ТСН…’’
«Вибачте, блог і подкаст не можна об’єднувати в один тип.. ».
Приклади реактивно-ініціативних
реплік учня:
«Даруйте, що перебиваю, але сучасні ЗМІ
викликають більше підозри, ніж довіри. Хто
погоджується зі мною?»
«Шкодую, що мені не довелося це почитати досі, а ви прочитали?»

Недоліки
ЗМІ маніпулюють свідомістю людей.
ЗМІ часто мають пропагандистську
мету мовлення.

Приклад альтернативної назви теми
дискусії:
«ЗМІ (засоби масової інформації): сучасний треш, гарячі факти чи нова реальність».
У §2. ‘Навчальна дискусія «Леся Українка і Фріда Кало: обличчя національної культури чи «страждальний бренд»?’ для учнів
8го класу, які вивчають іспанську мову, надано
інструкції до можливого варіанту уроку української мови. Школярі заздалегідь готуються до
обговорення теми, шукають відповідні матеріали з переліку посилань на Інтернет-джерела,
підготовлені вчителем, або самостійно; виписують цитати відомих дослідників творчості
Лесі Українки та Фріди Кало, розподіляються
на команди. На уроці працюють командами по
3-5 осіб. Учитель готує сигнальні картки типів
запитань: ‘’Уточнювальне’’, «Просте», «Інформаційний запит». Під час уроку вчитель піднімає картку. Одна команда повинна сформулювати для іншої запитання відповідного типу,
потім – черга іншої команди.
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Приклади відповідей на запитання різного
типу:
Фріда Кало – це не лише мексиканська
художниця, сильна жінка, це ще й такий собі
фрік, загадка, людина-виклик. Я вважаю, що
моїм іспанським одноліткам буде цікавий вірш

Лесі Українки «Contra spem spero», по-перше,
через схожі на іспанські слова у назві, по-друге, через оптимістичний зміст вірша.
Для залучення візуальних стимулів діалогу
у посібнику представлено наочні засоби уроку.

(Інтернет-ресурси: zn.ua, lystivka.comuamodna.com)
У §3. ‘Навчальна дискусія «Культурні
амбасадори націй Тарас Шевченко і Пабло
Пікассо: стереотипи і новації сприйняття творчості’ для 9-го класу, учні якого вивчають іспанську мову, передбачено :
розширення репліки в дискусії до декількох
речень;
вживання у репліках простих ускладнених
та складних речень;
забезпечення когезії і когерентності усного
висловлювання;
уживання в репліці речень з прямою й непрямою мовою;
оформлення цитати в усному мовленні за
правилами;

орієнтування репліки на адресата;
уникання «стрибкоподібності» діалогу за
допомогою риторичних засобів залучення
співрозмовника (як гадаєш? тобі слово, підтримайте мене).
Перед проведенням дискусії учням надано тексти та матеріал для прослуховування,
у яких висвітлено неоднозначні оцінки творів
Тараса Шевченка та Пабло Пікассо, наприклад, спеціальне інтерв’ю з науковцем Олександром Іщуком ‘’Шевченко всупереч стереотипам минулого модним ідеям ХХІ століття’’.
Школярі повинні висловити власні погляди
у формі тексту-виступу в дискусії.

Приклади зв’язних усних текстів-виступів у дискусії
Новації сприйняття
творчості
Тараса Шевченка
‘’Схоже на те, що вірші Т. Шевченка не вразив
плин часу: вони були гострими і актуальними
в царській Росії, і потім – в СРСР, і залишаються
такими ж актуальними у незалежній
Україні’’. Саме ця цитата є найбільш влучною, на
мою думку, бо вона доводить актуальність творчості поета. На захист своєї позиції, зазначу ще
одне. Цілком сучасно звучить вірш… Крім цього,
по-новому можна сьогодні тлумачити зміст поеми… Про це говорить відомий літературознавець…

Стереотипи сприйняття
творчості
Тараса Шевченка
Незважаючи на намагання наблизити творчість Тараса Шевченка до нашого часу, поезію Тараса Шевченка сприймають стереотипно: кріпацтво, пани, покритки... Не погоджуючись з Олександром Іщуком,
додам…Наприклад, якщо перекласти вірш…. іноземною мовою, то мої однолітки за кордоном хибно
зрозуміють зміст і деякі поняття твору. Тарас Шевченко пише, цитую...

За таким зразком учні дискутують про новації й стереотипи сприйняття картин Пабло
Пікассо. Перша та друга команди можуть змінити предмет обговорення: новації –на стереотипи. Учні працюють в групах: хтось розпочи-

нає висловлювання, формулює твердження
про актуальність чи стереотипність творчості
митців. Наступний співрозмовник доповнює чи
завершує їх власним висловлюванням, створюючи один зв’язний усний текст.
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Комунікативно-ситуативним
завданням
після уроку є, зокрема, есе-фантазія «Якби Тарас Шевченко...»та «Якби Пабло Пікассо...».
Приклади висловлювань
Якби Шевченко жив в Іспанії, то він би малював танцівниць фламенко і грав на гітарі. Якщо би Пікассо жив в Україні, то він би

усі історичні події України зобразив у кубізмі.
Якби митці були знайомі один з одним, вони
б змогли порозумітися за допомогою пензля
та олівця.
Стимулювання пізнавального інтересу забезпечене наочними матеріалами.

(Інтернет-джерела: persha.kr.ua, vsyachyna.com)
Для оцінки і самооцінки результатів навчання автори пропонують анкети для вчителів

та учнів. Наприклад, для уроку в 9-му класі
вони такі (Таб.4,5)
Таблиця 4

Анкета для учнів
Прізвище/Ім’я/Клас

Частково

Так

Ні

Коментар

1. Чи вживали ви прості ускладнені
та складні речення у висловлюванні?
2. Чи всі завдання були зрозумілі?
3. Чи всі завдання виконано успішно?
4. Чи вступали ви в діалог замість іншого учасника?
5. Чи зацікавила тема дискусії? (обґрунтувати в коментарях)
6. Чи вживали ви цитати відомих
українців у власних відповідях? (обґрунтувати в коментарях)

Таблиця 5
Анкета для вчителів
Прізвище/Ім’я

Так

Частково

1. Використовує цитати за правилами
в усному мовленні?
2. Будує репліки зі складними реченнями
під час дискусії.
3. Вживає риторичні прийоми
4. Будує зв’язні репліки, уникає «стрипкоподібності» мовлення.
5. Чи зацікавила учня тема дискусії?
6.Чи варто щось змінити в підготовці та
проведенні уроку методом дискусії?
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Наприкінці посібника вчителям запропоновано матеріали та літературу для творчого методичного пошуку і планування уроків
в інших класах та з інших тем. Автори сформулювали деякі практичні поради і надали матеріали, які можна використати як опори, роздаткові картки або візуальний матеріал.
Комунікативний принцип покладено в основу усього процесу навчання усного українського діалогічного мовлення. Автори переконані, що таке навчання мотивує учнів ще й до
пошуку відповідей на питання дискусії іноземними мовами, які вивчаються в середній школі, а також до порівняння і зіставлення мовних
одиниць в різних мовах. Посібник допоможе
вчителю української мови використовувати
навчальну дискусію систематично і творчо
опановувати нові прийоми і змінювати вимоги
до роботи на уроці: від правильності виконання вправ і завдань – до проявлення ініціативи
і креативності діалогу.

Holub N., Protsenko L.(2008). Rolʹ komunikatyvno-sytuatyvnykh vprav u formuvanni movnoyi osobystosti. Literatura ta kulʹtura
Polissya. 43, 218-223. //(Голуб Н., Проценко
Л.(2008). Роль комунікативно-ситуативних
вправ у формуванні мовної особистості.
Література та культура Полісся. 43, 218223. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Ltkp_2008_)
Holub, N., Halayevsʹka, L (2015). Navchannya dialohichnoho movlennya uchniv 5–7 klasiv na urokakh ukrayinsʹkoyi movy: metodychni
rekomendatsiyi .Ukrayinsʹka mova i literatura v
shkoli, 3, 51–57.// (Голуб, Н., Галаєвська, Л.
(2015). Навчання діалогічного мовлення
учнів 5–7 класів на уроках української мови:
методичні рекомендації .Українська мова
і література в школі, 3, 51–57);
Leshchenko, H., Ivanova L (2009). Komunikatyvni (movlennyevo-sytuatyvni) zavdannya u
systemi vyvchennya chastyn movy v pochatkoviy̆
shkoli. Nova pedahohichna dumka, 4, 64-69. //
(Лещенко, Г., Іванова, Л. (2009). Комунікативні
(мовленнєво-ситуативні) завдання у системі
вивчення частин мови в початковій школі.
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TEACHING AND LEARNING UKRAINIAN SPOKEN DIALOGUE IN A SECONDARY SCHOOL
CLASSROOM: A BOOK REVIEW
Olesia Liubashenko
The article is a review of the textbook «O. Liubashenko & O. Popova (2021). Discussion as a teaching and
learning method. Development of Ukrainian spoken dialogue in secondary school students. Kolo». A resource for
teachers, students and Ukrainian language enthusiasts, this book is intended to familiarize readers with Discussion as a method for teaching and learning spoken dialogue in a secondary education setting. The authors revisit
the concept of classroom talk in a Ukrainian lesson and offer dialogic interaction as the main type of educational
activity in obtaining conversational skills in Ukrainian. The book discusses typical challenges faced by most secondary school teachers of Ukrainian by inviting readers to an engaging professional dialogue on the issue that has
not received much attention in literature. The textbook is beneficial for teachers of Ukrainian and Philology majors
who avoid stereotypes in mastering school curriculum.
Keywords: Discussion method, Ukrainian spoken dialogue, dialogic interaction, secondary school.
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ПОДІЇ, АНОНСИ, ЗУСТРІЧІ
ЛЮДМИЛА НАУМЕНКО (Україна),
ЛІЛІЯ БІЛАС (Україна)
МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ
«РОЗВИТОК М’ЯКИХ НАВИЧОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ»
01.10. – 12.11.2021
Нещодавно відбулося міжнародне наукове
стажування «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів / «Soft skills
development in teaching professional training»»,
присвячене проблемі удосконалення м’яких
(соціально-комунікативних) навичок у професійній підготовці педагогів, організоване Польсько-українською фундацією IIASC («Інститут
міжнародної академічної та наукової співпраці») спільно із Західно-Фінляндським коледжем міста Гуйттінен.
Програма цьогорічного стажування охоплювала 180 год. (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи, а також виїзний семінар у м. Аланья (Туреччина) з 08.10.
по 13.10.2021 р. Після завершення стажування
учасники отримали сертифікати, що відповідають вимогам постанови КМУ №800 «Порядок
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019
із змінами та доповненнями».
Програма стажування була розроблена
за концепцію освіти впродовж всього життя
й мала на меті сприяти індивідуально-особистісному та професійному самовдосконаленню викладачів освітніх закладів різного профілю на основі актуальних міжнародних підходів
та інноваційних практик.
Власне проблема набуття та удосконалення соціально-комунікативних («м’яких»)
навичок особливо гостро постає в наш час,
коли світова громадськість стикається з безпрецедентними викликами, – економічними,
екологічними, соціальними, зумовленими посиленням глобалізаційних процесів та швидкими темпами розвитку технологій. Ці обставини, з одного боку, відкривають невичерпні
можливості для людського поступу, а з іншого,
викликають питання щодо готовності фахівця-педагога вирішувати нові, ще невідомі для
нього проблеми. Як зауважує ОЕКР (OECD –

Organization for Economic Co-operation and
Development), рухаючись до непевного майбутнього, учні та студенти потребують таких
якостей, як витривалість (resilience), саморегулювання (self-regulation), здатність розуміти
чужу думку, поважати погляди, переконання
та цінності інших, долати перешкоди й не пасувати перед невдачами. Мотиваційними стимулами є не лише перспективна робота та висока зарплата, а й благополуччя громади, до
якої вони належать, і довкілля, у якому вони
мешкають. З огляду на це, завдання освіти –
розвивати у молоді компетентності, необхідні
для побудови кар’єри та залучення до життя
громади і суспільства.
Програма стажування складалася з трьох
модулів, організованих і проведених тренерами міжнародного масштабу – к. е. н., сертифікованим коучем, ментором з інноваційного
підприємництва, експертом з розробки стратегій, покращення бізнес-процесів та проектного
менеджменту Іваном Кульчицьким та к. псих.
н., тренером з міжнародних проектів та програм Нелею Лебідь:
МОДУЛЬ 1. Комунікативні навички, що передбачають вміння вибудовувати ефективну
взаємодію з учасниками освітнього процесу
на різних рівнях завдяки вербальним та невербальним технікам, враховуючи специфіку
та інтереси партнерів. Основні питання для
обговорення:
– створення спільного поля діяльності для
вирішенням освітніх завдань;
– проведення презентацій та самопрезентацій;
– розуміння розбіжностей між вербальними та невербальними повідомленнями;
– публічні виступи, аргументування й переконання;
– використання зворотного зв’язку.
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У процесі опанування першого модуля
учасники ознайомилися з такими питаннями,
як: правила взаємодії з партнерами та добір
команди, алгоритм реалізації бажань та розумне зростання, поняттями «аудит власного
життя» та «колесо балансу». До практичних
завдань коучі долучили проведення SWOT-аналізу власної особистості, який дозволив
кожному учаснику ідентифікувати себе як особистість, окреслити коло пріоритетів, визначити перспективи на майбутнє.
МОДУЛЬ 2. Навчання впродовж усього
життя та навички управління інформацією
спрямований на вміння успішно формувати стратегію управління власним розвитком
в умовах швидких змін, а також можливість
ефективно здійснювати самостійне навчання,
пошук необхідної інформації з різних джерел
й вміння нею ефективно користуватися. Основні питання для обговорення:
– пошук, критичний аналіз та синтез інформації;
– планування й цілетворення;
– тайм-менеджмент;

Світлина 1. Робочий момент
стажування.
Тренінг проводить Іван Кульчицький.

– уміння креативно і стратегічно мислити;
– навички критичного мислення та вирішення проблем.
У процесі опанування третього модуля
учасники познайомилися з такими економічними категоріями, як: “проектний менеджмент”,
“процес прийняття рішень” та “делегування повноважень”, розглянули холіцистичний підхід
до предмета під час його вивчення. У плані психології людських взаємин стажери ознайомилися з вісьмома способами типування людей,
провели типологізацію керівника за методикою
Іцхака Адізеса PAEI (producer, administrator,
entrepreneur, integrator), проаналізували кожен
з чотирьох типів за поведінковою моделлю Вільяма Марстона DISC (dominance, influence,
steadiness, conscientiousness).
–– За результатами стажування відбулося
усне тестування учасників й окреслено коло
нагальних питань, які допоможуть організаторам ІМАНС створювати нові платформи для
майбутніх тренінгів та науково-практичних
стажувань.

Світлина 2. Тренінг проводить
Неля Лебідь.

Світлина 3. Учасники та
тренери: Іван Кульчицький,
Людмила Науменко, Лілія
Білас, Неля Лебідь.

Контакти: веб-сторінка ІМАНС: www.iiasc.org
Актуальні програми ІМАНС: Академічна доброчесність (он-лайн); Особливості фінської системи
освіти (он-лайн); Школа дипломатії: кар’єрні можливості в ООН, ОБСЄ (он-лайн); Інклюзивна освіта у
Фінляндії (змішана).
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• Передрук розміщених у журналі матеріалів дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.
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