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На думку Р. Оксфорд, навчальні стратегії -  це способи поведінки і мислення, які впливаю ть на про
цес переробки інформації суб'єктом навчання. Вона визначає прямі (стратегії запам'ятовування (утво
рення асоціативних зв'язків, опора на візуальний і звуковий образи, повторення, застосування фізичних 
дій, відтворення необхідної інформації), пізнавальні стратегії (практика, рецепція та продукування, 
аналіз, конструю вання тощо), компенсаторні стратегії (використання жестів, пауз, здогадок чи рідної 
мови на уроці для подолання труднощів в усному мовленні або письмі) та непрямі навчальні стратегії 
(метакогнітивні стратегії (визначення мети навчання, організація і планування свого навчального 
процесу самооцінка), емоційні стратегії (зниження відчуття тривоги, підвищ ення власної мотивації, 
позитивне самоналаш товування, глибоке дихання, володіння емоціями), соціальні стратегії (емпатія, 
кооперація, розпитування,звернення за допомогою, розподіл ролей, досягнення консенсусу, з'ясування 
наявності взаєморозуміння тощо) [5, с. 3 6 -3 7 ].

Раціональними стратегіями оволодіння студентами іншомовною лексикою  науковці вваж аю ть 
стимулюючі (наприклад, з метою заохочення студентів до сприймання ЛО з використанням різних 
аналізаторів, які мобілізують увагу, пам'ять і мислення студентів); соціальні (наприклад, для створення 
позитивного мікроклімату навчальної діяльності, що є підґрунтям для продуктивної мовленнєвої 
взаємодії студентів під час виконання мовленнєвих дій з ЛО), і деякі інші [1, с. 19].

Викладач повинен допомогти студентам обирати правильні підходи до вивчення іноземної мови. 
Вони повинні обговорю вати зі студентами їхнє бачення підходів д о  виконання того чи іншого завдання, 
виявлення проблем, пошуку оптимальних стратегій. Таким чином, не лише викладач зможе краще 
пізнати своїх студентів, але й останні будуть  краще розуміти й контролю вати процеси свого навчання, 
користуватися правильними стратегіями, а отже, швидше й еф ективніш е досягати навчальних цілей.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЦЕПТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ 

Галина Семен

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Рецептивна технологія використовується як засіб у багатомовній освіті. Концепція євророзуміння 
була запропонована у 90-х роках XX століття групою німецьких учених. У 1 998  році Університет 
дистанційної освіти в Хагені організував практичний семінар "Шляхи до багатомовності", де й було 
створено групу EuroCom на чолі з Хорстом Г. Клейном. Поняття грамотності у сучасному європейському 
суспільстві розкрито О. О. Першуковою [1, с. 3 -1 2 ]. Автор аналізує наявні навчальні матеріали у
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західноєвропейському та вітчизняному науковому контексті. Рецептивна технологія полягає у 
використанні концепції — Euro Comprehension —  як шляху до багатом овності європейців. Рецептивне 
навчання реалізовано у трьох підручниках: ЄвроКомРом — романські мови (X. Клейн, Т. Ш тегман); 
ЄвроКомСлав —  слов'янські мови (Л. Зібатов, Г. Зібатов); ЄвроКомГер — германські мови (Б. Хуфейзен,
Н. Маркс). EuroComGer було видано у 20 0 7  році, наступним кроком став EuroComDidact —  дидактика 
багатомовності — нова галузь міждисциплінарних лінгвістичних дослідж ень. Створений у Гисенському 
університеті (Гисе, Німеччина) освітній та навчальний центр займається розробкою тестування, модулів 
мовних курсів для немовних предметів. Питання використання рецептивної технології розглядається 
у ряді робіт (І. Гжега, 2005 ; В. М. Смокотін, 201 1 ; А. Г. Латйгіна, С. Ю. Шашенко, 201 5 ; В. В. Бєлова, 2015 ).

Особливість даної технології полягає у можливості доступу до кількох споріднених мов замість 
клопіткого і тривалого навчання першої іноземної мови, за нею другої, третьої. На наш погляд, врахову
ючи актуальність даного питання у  зв'язку з недавніми змінами у підходах до вивчення іноземних мов, 
рецептивна технологія заслуговує на спеціальний, більш детальний розгляд та поступове впровадж ення 
в учбовий процес. У своїх посібниках зазначені автори даю ть мож ливість послідовно використовувати 
спорідненість та подібність мов як шлях до формування багатомовності європейців. Пропонується також 
використовувати принцип рецептивного навчання як суттєве доповнення до різноманітних навчаль
них матеріалів [1, с. 9]. І. Гжега у  роботі про роль англійської мови у формуванні нави ків євророзуміння 
ілюструє те, яким чином можна використати знання англійської мови на окремих стадіях учбового про
цесу, що були розроблені у підручниках EuroCom. 1 стадія стосується Інтернаціоналізмів з англійськими 
морфемами: dealer, dress, football. 2 стадія —  слів, аналогічних у окремих групах мов, наприклад, art -  Е, 
art -  Fr, arte -  It, arte -  Pg, arte ~ Sp. Зстадія —  звукови х еквівалентів, як голосних, так  і приголосних sh 
[f] -  Е, sch [f] -  G, oo [u:] -  E, u [u:] -  G. 4 стадія стосується правопису та  вимови: gut -  G, good -  E. 5 стадія — 
синтаксичних структур: Yvonne says (that) she loves life -  E. Yvonne dit qu'elle aime la vie -  Fr. 6 стадія — 
морфосинтаксичних елементів: утворення множини в англійській мбві за допомогою закінчення -s, 
так  само як і в іспанській, каталанській та французькій мовах. 7 стадія стосується спільної афіксації. Та 
лексика, що залишається після проходження семи стадій відбору, визначається як характерна лексика 
(profile words) — лексика, лінгвістично індивідуальна для окремих мов [3, с. 1 -1 8 ]. Із запропонованих у 
посібниках семи стадій нам здається необхідним в першу чергу зупинитися на пошуках відомих з інших 
мов одиниць та явищ. Студенти знаходять інтернаціональний вокабуляр, оскільки він розроблений 
спільно усіма мовами. У країнознавчому матеріалі про Об'єднану Європу "My exciting voyage in discov
ering the United Europe" (В. Черниш, 20 0 4 ) міститься розробка, що вклю чає як текст, так  і дотекстові 
та післятекстові вправи [2, с. 6 8 -7 2 ]. Текст присвячено збільш енню Європейського Союзу на 10 країн 
1 травня 20 0 4  року. Дотекстові вправи націлюю ть студентів на засвоєння лексики, прогнозування змісту 
тексту для читання. Власне текст  має назву “Enlargement of the European Union". На післятекстовому 
етапі студенти мають змогу, висловити свої думки про історичне значення даного об'єднання. На всіх 
етапах та у кожному із запропонованих завдань можна використати пошук знайомих явищ  із інших мов. 
Наприклад, таких лексичних одиниць як: promote, Assembly. Таких слів в цілому зафіксовано 83. Окремі 
слова можуть входити у структуру певного виразу і тим самим міняти своє значення: term  —  термін 
зустрічається у наступних контекстах: the m ost wide-ranging term s possible, in term s of, in the long term. 
Але це лише один випадок із загальної кількості відібраних слів. В основному зустрічаю ться повнозначні 
слова: іменники — recommendation, дієслова —  demonstrate, прикметники —  internal, числівники — mil
lion. Деякі слова можуть згідно з конверсією функціонувати як іменники та дієслова -  respect. Розуміючи 
вихідне слово, можна легко здогадатися і зміст його деривата: integrate —  integration. Пошуки спільних 
для багатьох мов явищ даю ть можливість студентам швидше зрозуміти та сприйняти текст  іноземною 
мовою. Поряд із акронімами, абревіатурами, географічними назвами, прізвищами окремих осіб, датами 
та цифрами слова, спільні у багатьох мовах, становлять ту  групу, яку також необхідно окремо виділити, 
підкреслити та використати у можливих завданнях для студентів: утворити похідні від  наступних слів 
та використати їх у власних реченнях, поєднати слово та його визначення, знайти у тексті та перекла
сти речення з наступними словамй. Нйтайня ttpti Щ  як досягнути багатомовності у відносно короткий 
термін, потребує глибокого та усестороннього вивчення.
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СТРАТЕГІЇ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ірина Семеряк

Львівський національний університет імені Івана Франка

Як відомо, основним завданням навчання іноземних мов є належний рівень сформованості 
комунікативної компетентності у студентів, важливим компонентом якої є засвоєння іншомовної л ек 
сики. Відтак постає потреба у пошуку еф ективних форм, методів та  засобів навчання, які б сприяли 
формуванню і розвитку необхідних навичок, умінь та знань для досягнення належного рівня володіння 
іншомовним лексичним матеріалом. Однією з еф ективних категорій досягнення сформованості у 
студентів достатнього іншомовного лексичного запасу є застосування стратегій засвоєння лексичного 
матеріалу.

Визначенням стратегії засвоєння студентами навчального, зокрема лексичного матеріалу займались 
такі дослідники як В. Борщовецька [1], О. Іванова [3], Дж. О'Майлі [5], Ю. Семенчук [1], А. Чамот [5] та ін,

Вслід за визначенням Загальноєвропейських рекомендації з мовної освіти трактуємо стратегії, як 
мовленнєві засоби, котрі застосовую ться мовцем з метою мобілізації власного інформаційного банку, 
балансу власних ресурсів та активізації навичок і вмінь, необхідних для задоволення комунікативних 
потреб певного контексту, а також для успішного виконання певного завдання з мінімальними 
затратами часу [2, с.57].

Серед стр атегій  оволодіння інш омовним м атеріалом, у том у числі й лексичним аспектом  
інозем ної мови (м етакогн іти вн і, когн іти вні, соціальні, аф екти вні тощ о) В. Борщ овецька, 
Ю. Семенчук раціональними для засвоєння лекси чни х одиниць ви діл я ю ть: стимулюючі (заохочую ть 
студ ен тів  до пози ти вного сприйняття невідом ої лекси ки, сприяю ть розвитку їх пам'яті та  
м ислення); соціальні (сприяю ть психологічном у комф орту під час ком унікації та позитивном у 
налаш туванню  сту д ен т ів  щодо засвоєння нови х л екси чни х одиниць); мнемонічні (забезп ечую ть 
студ ен тів  асоціативним и прийомами (груп ування, порівняння з раніш е ви вченою  лексикою  тощ о) 
засвоєння та тр и вал ого  утримання в особистому інф орм ативном у банку лексичних одиниць); 
когн іти вн і (спри яю ть ш видкому ви вченню  студентам и лекси ки через кон текстуал ьн е ви значення 
та тем ати чне групування невідом ого м атеріалу); м етако гн іти вн і (забезп ечую ть розвиток вм інь 
планування та контролю  р езул ьтатів  навчан ня, а також  сам оусвідом лення студентом  цілей 
н авчан ня та  його власни х д о ся гн ен ь); ком пенсаторні (сприяю ть р о зви тку ком пенсаторних вм інь 
заміщ ення невідом и х л екси чни х одиниць і зап овненн я прогалин у наявном у вокабулярі студен та з 
метою реалізації успіш ного д іал о гу/д и скусії та утворенню  д о д атк о во го  лекси чного запасу під час 
зд ій сн ення студентам и  комунікації) [1].

Зарубіжні дослідники (Ю. Гу, Р. Джонсон) акцентую ть увагу на поєднанні кількох стратегій 
опанування лексичним матеріалом, зокрема таки х які об'єдную ть стратегії спрямовані на розвиток 
фізичних здібностей (зорових, слухових тощо) та когнітивних здібностей (запам'ятовування, 
контекстуальне зам іщ ення/вставляння слів у реченнях тощо) [4].


