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ВСТУП

Навчальна дисципліна «Методика викладання германських мов і

перекладу» є складовою частиною професійно-методичної підготовки

майбутнього перекладача і викладача перекладу, що передбачає здобуття знань

з прикладних лінгвістичних наук, оволодіння педагогічними технологіями,

вміння розробляти навчальні матеріали, керувати навчально-педагогічним

процесом тощо. Знання з методики викладання германських мов перекладу

надасть можливість фахівцям з міжмовної і міжкультурної комунікації

підвищити кваліфікацію тих, хто користується іноземною мовою як засобом,

який відкриває їм доступ до додаткової інформації, до знання культури партнерів

та співробітництву, до безпосереднього спілкування з іноземними партнерами.

Теоретичний курс «Методика викладання германських мов і перекладу»

покликаний забезпечити підготовку студентів – майбутніх перекладачів та

дослідників у галузі перекладознавства та ознайомити їх із новими підходами до

загальнотеоретичних питань.

Курс переслідує такі найголовніші конкретні цілі:

– розвиток у студентів прагнення до самостійного одержання знань та

постійного їх удосконалення;

– розвиток інтересу до проблем педагогіки та методики навчання

іноземним мовам;

– формування теоретичних знань та практичних вмінь навчання всім видам

мовної діяльності.

– сформувати термінологічний апарат студентів з методики викладання

германських мов і перекладу;

– визначити методи та прийоми організації навчального процесу в вищій

школі;

– обговорити нові методики викладання германських мов і перекладу у

вищій школі;

– навчитися складати план-конспект заняття;
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– визначити роль та види вправ під час викладання германських мов і

перекладу у вищій школі;

– визначити різницю в підходах до навчання усного та письмового

перекладу.

Після опанування курсу «Методика викладання германських мов і

перекладу» студенти повинні

знати:

– базові положення методики викладання германських мов та перекладу як

науки та основні напрямки її розвитку;

– загальну методичну термінологію;

– положення про цілі та зміст навчання германських мов, основні методи,

прийоми та форми навчання;

– основні теоретичні та практичні підходи та методи навчання аспектам

мови: фонетики, лексики, граматики;

– основні теоретичні та практичні підходи та методи навчання видів

мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма;

– критерії професійної компетенції перекладача і викладача перекладу;

– характеристики основних типів та видів перекладу;

– основи побудови вправ для навчання усного та письмового перекладу.

вміти:

– застосовувати всі перелічені вище знання у практиці викладання

германських мов та перекладу у різних видах навчальних закладів;

– будувати навчальний курс з германських мов та перекладу,

– виділяти перекладацькі навички та вміння різних видів перекладу,

– складати комплекси вправ для навчання усіх видів мовленнєвої

діяльності, усного та письмового перекладу,

– визначати основні моделі перекладів та перекладацьких трансформацій,

– здійснювати перекладацький аналіз,
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- виділяти домінанти перекладу тестів різних жанрів для використання

в навчальному процесі.

1. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

№
п/п

Тема Денна форма
навчання

К-сть год.
лекцій

1
Сучасні вимоги до кваліфікації викладача
іноземної мови та перекладача 1

2 Методика викладання іноземних мов як наука 2

3
Навчання іншомовного матеріалу. Відбір матеріалу
та формування фонетичних, лексичних і
граматичних мовленнєвих навичок.

2

4 Навчання іншомовного спілкування 4

5 Загальні принципи навчання перекладу 2

6 Зміст навчання перекладу 2

7 Методика формування перекладацьких вмінь і
навичок.

2

8 Планування навчального процесу 1

Усього годин 16
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2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Сучасні вимоги до кваліфікації викладача іноземної мови

та перекладача

План

1. Система освіти в Україні.

2. Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов.

3. Основні вимоги до теоретичної та практичної підготовки викладача.

1. Стрімкі інформаційні, геополітичні та технологічні зміни у суспільстві

та встановлення нових міжнародних зв’язків України вимагають від сучасних

фахівців знання декількох іноземних мов. Тож володіння однією та більше

іноземних мов розвиває здатність особистості до міжкультурних комунікацій,

підвищує рівень конкурентоспроможності на ринку праці в рідній країні та за її

межами.

Оскільки значення володіння іноземними мовами у професійній сфері

невпинно зростає, тож перед системою викладання мов у навчальних закладах

освіти постають нові завдання. Вимоги часу й розпочата радикальна реформа

системи освіти в Україні націлюють викладачів на відмову від авторитарного

стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на взаємодію педагога із

здобувачами освіти, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих

засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників

навчального процесу, формування здібностей до самоосвіти й спілкування. Це

вимагає перебудови навчання іноземних мов та його методики відповідно до

вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та Концепціі нової

української школи (НУШ). «Спілкування іноземними мовами» – одна із

ключових компетентностей НУШ, яка передбачає «уміння належно розуміти

висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити

поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і
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письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння

посередницької діяльності та міжкультурного спілкування».

Основні вектори розвитку освіти: - міждисциплінарний контент (стирання

жорстких меж між різними сферами і об’єднання знань із різних галузей; -

ентузіазм та мотивація (засадничі принципи в освіті, де педагоги стають

фасилітаторами, спрямовують учнів в онлайн та офлайн режимі); - швидкість

(навчання має відповідати вимогам часу, адже просто накопичення знань вже

давно втратило свою актуальність).

2. До основних принципів освіти відносять:

- пріоритетність освіти, що означає нове ставлення суспільства до освіти,

до знань та інтелекту, кардинально нові підходи до інвестиційної політики в

освітній сфері;

- демократизацію освіти, яка передбачає надання автономії навчально-

виховним закладам у вирішенні основних питань їхньої діяльності, подолання

монополії держави на освіту та ін.;

- гуманізацію освіти, яка забезпечить утвердження людини як найвищої

соціальної цінності, найповніше розкриття її здібностей, задоволення

різноманітних освітніх потреб;

- національну спрямованість освіти, що підкреслює невіддільність освіти

від національного ґрунту, її поєднання з національною культурою, історією,

народними традиціями;

- нероздільність навчання і виховання;

- багатокультурність та варіативність освіти, що передбачає створення

можливостей для широкого вибору форм освіти, навчально-виховних закладів,

які б відповідали освітнім запитам особистості.

3. Завдання реформування освіти полягає, насамперед, в усвідомленні

викладачами головних суспільних завдань та націлює на пошук форм,

навчальних підходів, методів, розробки авторських програм, урізноманітнення

технік проведення занять. Метою Нової української школи є всебічний розвиток

дитини, її нахилів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно
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до вікових особливостей. Згідно поставлених завдань, оновленої навчальної

програми, всіпедагогічні методи, досвід, практика повинні бути спрямовані на

розвиток й удосконалення усіх сутнісних сил особистості здобувача освіти.

Сучасний контекст іншомовної освіти виражає новий погляд на взаємозв’язок

освіти та культури, створення мовного середовища для здобувачів освіти,

процеси інтеграції компонентів культури в процес навчання.

На початковому етапі вивчення іноземної мови необхідно закласти основи

комунікативної компетенції. Для цього потрібен час, тому що учні повинні з

перших кроків ознайомитися з мовою, що вивчають, як засобом спілкування.

Вони мають учитися розуміти іноземну мову на слух (аудіювання), виражати

свої думки засобами цієї мови (говоріння), читати, розуміти іншомовний текст,

писати, тобто навчитися користуватися графікою і орфографією іноземної мови

при виконанні письмових завдань. Щоб закласти основи кожного з названих

видів мовленнєвої діяльності, необхідно накопичити мовні засоби, щоб

забезпечити функціонування кожного з них на елементарному комунікативному

рівні. Тут на допомогу приходить комунікативний метод, головним завданням

якого є розвиток мовленнєвих та слухових навичок здобувачів. В ході занять

здобувачі освіти вчяться сприймати на слух іноземну мову, відповідати на

запитання та задавати їх. Головна задача викладача мінімізувати використання

здобувачами рідної мови і занурити їх по максимуму в іншомовне оточення. Для

реалізації цього методу потрібне використання мультимедійних засобів

(різноманітні гаджети, мультимедійні дошки, електронні підручники) або різних

наочностей (карточки, настільні ігри або навіть улюблені іграшки дітей). Велика

увага надається парній та груповій роботі. Здобувачам освіти пропонуються теми

та запитання для обговорення, і вони випробовують свої сили у реальному

спілкуванні. Такі заняття допомагають аудиторії оживитися, подолати страх,

напругу, сором’язливість та говорити вільніше.

У наш час, окрім традиційних з’являються нові вимоги до компетентності

викладача, пов’язані із змінами у системі вищої освіти. Зокрема, викладач вищої

школи має уміти будувати освітній процес з урахування інновацій в системі
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навчання, виховання, самостійної та методичної підготовки студента як учасника

освітнього простору, крім того, здійснювати педагогічну рефлексію, засновану

на розвитку аналітичного, креативного мислення за рахунок розв’язку

ситуаційних, проблемних завдань фахової діяльності науково-педагогічних

працівників.

Як зазначає Л. Гур’є, акценти діяльності викладача мають бути зміщеними

з формування й контролю на свідомий та відповідальний вибір здобувачем вищої

освіти «професійної траєкторії», формування цілей, що допоможуть отримати

бажаний результат в професійній діяльності; на інформаційно-роз’яснювальну

допомогу студентам; на об’єктивацію самооцінок та оцінок їхньої навчальної

діяльності.

Отже, педагогічна компетентність викладача має містити не тільки знання

й вміння, що складають основу методики викладання його фаху, дозволяють

якісно проводити лекції і практичні заняття, але й компетенції активізації

навчально-пізнавальної діяльності, психологічну, комунікативну компетенції,

педагогічну спрямованість і механізми саморозвитку, самоактуалізації,

самовдосконалення.

Рекомендована література: [2; 7; 8; 12; 15; 16; 18]

Лекція 2. Загальні принципи навчання германських мов і перекладу

План

1. Загальне визначення методики навчання іноземних мов і перекладу.

2. Сутність, об’єкт, предмет і завдання методики викладання германських

мов і перекладу.

3. Методи, прийоми та засоби навчання іноземної мови.

4. Зв’язок методики з іншими науками. Методологічні основи та принципи

навчання.
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1. Методика навчання іноземних мов – це наука, що досліджує цілі, зміст,

методи та засоби навчання, а також засоби вивчення й виховання на матеріалі

іноземної мови.

Методика поділяється на загальну та спеціальні (наприклад, методика

навчання англійської мови, методика навчання лексики тощо).

2. Методика, як і кожна наука, має свій об’єкт та предмет. Об’єктом будь-

якої науки є реальні явища даної сфери діяльності та результати пізнання в даній

галузі, зафіксовані у певній знаковій формі, які виступають в об’єктивованому

матеріальному вигляді. З цієї точки зору основні об’єкти методики – це

програми, підручники, навчальні посібники, що забезпечують навчання даної

дисципліни, процес її викладання, який включає діяльність викладача та

здобувачів і основні форми їх взаємодії.

Предмет будь-якої науки – це абстрактна система її об’єктів. Предметом

методики не є процес навчання іноземних мов, як це інколи трактується, а

узагальнення всіх можливих моделей взаємодії всіх явищ, процесів, зав’язків,

відносин у тій сфері дійсності, яка пов’язана з навчанням іноземних мов.

Методика – спеціальна дидактика. Тому вона має той же об’єкт вивчення, що й

педагогіка, тобто навчально-виховний процес. Але методика вивчає цей процес

стосовно конкретної дисципліни, а дидактика – в цілому, незалежно від

дисципліни.

Поняття про основні категорії методики

Головні методичні принципи, цілі та завдання навчання, зміст навчання, підходи,

методи, технологія, система навчання, засоби навчання.

Основні категорії методики: головні методичні принципи

Дидактичні принципи: наочності, посильності, міцності, свідомості, науковості,

активності, виховуючого навчання, індивідуалізації. Характеристика

дидактичних принципів.

Методичні принципи: комунікативності, домінуючої ролі вправ,

взаємопов'язаного навчання видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної

мови. Характеристика методичних принципів.
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Основні категорії методики: цілі та завдання навчання

Цілі навчання германських мов прийнято поділяти на практичні, загальноосвітні,

виховні та розвиваючі.

Практична мета навчання раніше визначалася як оволодіння видами мовленнєвої

діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо). Але цього недостатньо,

оскільки не беруться до уваги правила соціально-культурного характеру, без

володіння якими неможливе нормальне спілкування. Тому зараз прийнято

визначати практичну мету навчання як оволодіння іншомовною комунікативною

компетенцією. За визначенням Н. І. Гез – це володіння лінгвістичною

компетенцією, знання відомостей про мову, вміння співвідносити мовні засоби

із завданнями та умовами спілкування, розуміння стосунків між комунікантами,

вміння організовувати мовленнєве спілкування з урахуванням соціальних норм

поведінки та комунікативної доцільності висловлювань. Складові

комунікативної компетенції: лінгвістичний, формально-логічний,

лінгвосоціокультурний та паралінгвістичний.

Відокремленість комунікативних компетенцій у різних видах мовленнєвої

діяльності.

Загальноосвітні цілі навчання.

Виховні та розвиваючі цілі навчання. Завдання навчання як вирішення окремих

підпорядкованих питань на шляху досягнення його цілей (наприклад, окремі

завдання у навчанні граматики).

Основні категорії методики: зміст навчання

Аналіз змісту навчання за компонентами та різні підходи до компонентного

складу змісту навчання: 1) тільки навички та вміння або 2) навички, вміння та

мовний матеріал, або 3) навички, вміння, мовний матеріал, тексти як зразки

мовлення, тематика та ситуації, лінгвістична інформація, мовні поняття, відсутні

у рідній мові.

Лінгвосоціокультурний компонент навчання.

Рівневий підхід до змісту навчання (В. Л. Скалкін): 1) процес оволодіння

знаннями, вміннями та навичками на верхньому ярусі (процесуальний і
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психофізіологічний аспекти); 2) мовний інвентар і тексти на середньому ярусі;

3) значення та сенс мовних знаків на останньому ярусі. Переваги рівневого

підходу для точного відбору змісту навчання.

Рівні організації мовного матеріалу для навчання (за І.Л. Бім): слово – типова

фраза – тема – текст.

Виключення правил зі змісту навчання, оскільки навчають не правилам. Вони –

лише інструкція до діяльності.

Добір змісту навчання. Оптимальний шлях — добір за рівнями у такій

послідовності: сфери спілкування – (з них) тематика й ситуації спілкування – (з

них) зміст текстів – (з них) значення й зміст мовних одиниць – (з них) інвентар

мовних одиниць – навички та вміння оперувати ними у мовленні.

Добір з використанням денотатних карт.

Підходи, методи і технологія навчання

Поняття про підхід як загальну стратегію навчання.

3. Загальне значення терміна «метод» – принциповий напрям навчання, а

спеціальне – один зі способів навчання.

Метод навчання – взаємопов’язана діяльність викладача та здобувачів

освіти, спрямована на засвоєння здобувачами системи знань, набуття умінь і

навичок, їх виховання і загальний розвиток. У вузькому значенні метод навчання

є способом керівництва пізнавальною діяльністю здобувачів, що має виконувати

три функції: навчаючу, виховну і розвиваючу. Він є складним педагогічним

явищем, в якому поєднані гносеологічний, логіко-змістовий, психологічний,

педагогічний аспекти. Складовою методу навчання є прийом навчання.

Класифікація методів навчання (у спеціальному значенні): поділ на методи

викладання й методи вивчення. Методи викладання: показ, пояснення,

організація тренування, організація використання. Супроводжуючий метод –

контроль. Характеристика методів викладання. Методи вивчення: ознайомлення,

розмірковування, тренування, використання. Супроводжуючий метод –

самоконтроль. Характеристика методів вивчення.
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Прийом як елементарна методична дія, спрямована на вирішення

конкретного методичного завдання.

Прийом навчання – сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють

досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу. Чим багатший

арсенал прийомів у структурі методу, тим він повноцінніший та ефективніший.

Методи навчання класифікують на загальні (можуть використовуватися в

процесі навчання будь-яких навчальних предметів) і спеціальні (застосовуються

для викладання окремих предметів, але не можуть бути використані при

викладанні інших предметів). За іншою класифікацією їх поділяють на: методи

готових знань (здобувачі пасивно сприймають подану викладачем інформацію,

запам’ятовують, а в разі необхідності відтворюють її), дослідницький метод

(передбачає активну самостійну роботу учнів при засвоєнні знань: аналіз явищ,

формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне

формулювання висновків), який найбільш повно реалізується в умовах

проблемного навчання. Залежно від походження інформації виділяють: словесні,

наочні та практичні методи; від мети: методи здобуття нових знань, метод

формування умінь і навичок, метод застосування знань на практиці, методи

творчої діяльності, методи закріплення знань, умінь і навичок, методи перевірки

і оцінювання знань, умінь і навичок.

Технологія навчання як наука техніки навчання, тобто чому вчити, як

вчити, чому вчити так, а не інакше. Вона включає конкретний набір прийомів,

який безпосередньо використовується викладачем. Технологія – це серія

прийомів, які йдуть один за одним та безпосередньо спостерігаються в аудиторії.

Інше розуміння технології – як використання технічних засобів (перш за все

комп’ютерної техніки) у викладанні іноземних мов.

Вправи як дії, мета яких – засвоєння матеріалу. Реалізація всіх методів-способів

через вправи. Класифікація вправ.

Засоби навчання – допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними

дидактичними функціями.



15

Слово вчителя — найістотніший засіб навчання. За допомогою слова

вчитель організовує засвоєння знань учнями, формування в них практичних

умінь і навичок. Викладаючи новий матеріал, він спонукає учнів до роздумів над

ним.

Підручник як центральний засіб навчання, визначення і структура

підручника. Вимоги до його змісту, структури та оформлення.

Підручник як важливий засіб навчання слугує здобувачеві для відновлення

в пам’яті, повторення та закріплення знань, здобутих на занятті, виконання

домашнього завдання, повторення пройденого матеріалу.

Навчальний процес з іноземної мови включає три основні методичні етапи.

Це етап презентації нового іншомовного матеріалу, етап тренування та етап

практики в застосуванні засвоєного матеріалу у процесі спілкування в різних

видах мовленнєвої діяльності.

Оскільки оволодіння іншомовним спілкуванням можливе лише в процесі

самого спілкування, то для його моделювання на заняттях вже недостатньо

підручника, навіть найкращого. Застосування сучасних медій – аудитивних,

візуальних, аудіовізуальних та мультимедійних, дають змогу відтворити на

заняттях різноманітні ситуації міжкультурного спілкування в тих чи інших

сферах комунікації, які визначаються як цільові для певного ступеня навчання, і

забезпечити здобувачів і викладача актуальними країнознавчими матеріалами

для моделювання діалогу культур. З іншого боку, це дасть змогу забезпечити

участь у навчальному процесі (в процесах сприйманню інформації) всіх каналів

чуттів.

Нетехнічні засоби навчання та їх класифікація. Інші засоби навчання

виконують різноманітні функції: одні заміняють викладача як джерело знань

(кінофільми, комп’ютер, навчальні пристрої та ін.); другі – конкретизують,

уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє викладач (картини, карти,

таблиці та інший наочний матеріал); треті – є прямими об’єктами вивчення,

дослідження (машини, прилади, хімічні речовини, предмети живої природи);

четверті – «посередники» між здобувачем і природою або виробництвом у тих
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випадках, коли безпосереднє вивчення останніх неможливе або утруднене

(препарати, моделі, колекції, гербарії тощо); п’яті використовують переважно

для озброєння учнів уміннями та навичками – навчальними і виробничими

(прилади, інструменти та ін.); шості – символічні (знакові) засоби (історичні та

географічні карти, графіки, діаграми тощо).

Технічні засоби навчання та їх класифікація.

Спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН) – необхідний чинник

засвоєння знань. До них належать: дидактична техніка (кіно-, діапроектори,

телевізори та ін.), аудіовізуальні засоби; окремі посібники динамічної проекції

(кінофільми, кінофрагменти та ін.), відеозаписи, телевізійні передачі.

Комп’ютеру належить чільне місце серед сучасних технічних засобів

навчання. Перелік професій, пов’язаних з використанням комп’ютерів, дедалі

ширшає. За допомогою комп’ютера як засобу навчання можна реалізувати

програмоване і проблемне навчання. Комп’ютер використовують для

навчального моделювання науково-технічних об’єктів і процесів. Використання

комп’ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної

мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до

пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання

завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації,

змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку;

індивідуалізації навчання – кожен працює в режимі, який його задовольняє;

розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу здобувачів до

«банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в

достатньому обсязі; об’єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок

учнів.

Водночас педагоги повинні враховувати й негативні моменти. Передусім

робота з комп’ютером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або

навіть призводити до розладу нервової системи. Комп’ютеризоване навчання не

розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно

обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду
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збагаченню емоційної сфери. В умовах автоматизованого навчання швидко

формуються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм,

розширюється конкурентність, сповільнюється виховання колективізму,

взаємодопомоги. Здебільшого інтерес до програми з обмеженою

інформативністю швидко згасає.

Використання фонограм і відеофонограм у навчанні германських мов.

Принципи та переваги їх використання.

Поняття про навчально-методичні комплекси, вимоги до їх компонентного

складу та структури.

Комунікативний та діяльнісній підходи до навчання іноземних мов

Принцип комунікативності як провідний принцип методики навчання

іноземних мов. Реалізація принципу комунікативності у комунікативному

підході. Діяльнісний підхід як спосіб забезпечення цілісної подорожі у системі

формальної освіти (проблемне навчання, розвивальне навчання, особистісно-

орієнтоване навчання, інтерактивні технології, метод проєктів). Характеристики

діяльнісного підходу (мотивуюча, значуща, активна, соціальна, радісна).

Принципи діяльнісного підходу. Основні характеристики комунікативного та

діяльнісного підходів.

4. Лінгвістика, психологія і психолінгвістика, педагогіка знаходяться в

тіснішому зв'язку з методикою, ніж інші науки. Дані лінгвістики безпосередньо

використовуються при розв'язанні проблем, що стосуються глобальних

компонентів методики: мети навчання (для чого навчати?), змісту навчання (чого

навчати?), технології навчання (як навчати?) і допоміжних засобів (з допомогою

чого навчати?).

Психологія – це цілий комплекс взаємозв’язаних наук. Є психологія

загальна, вікова, педагогічна, мовлення, спілкування тощо. Загальна вивчає

загальні закономірності психічної дальності дорослої людини. Вона є основою

розуміння тих психічних процесів, які відбуваються при оволодінні іншомовним

мовленням. Вікова допомагає визначити зміст навчання, раціональні метода і

прийоми, організувати заняття з урахуванням вікових особливостей. Педагогічна
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вивчає закономірності розвитку психіки людини у процесі виховання і навчання.

Психологія спілкування вивчає види (соціальне, предметно, особисто)

орієнтовані види спілкування, його засоби (мовні й невербальні). Психологія

праці сприяє науковій організації навчання: встановленню обсягу класної та

домашньої робіт, допустимого часу застосування ТЗН тощо. Внесок

психолінгвістики в методику в узагальненому вигляді такий: 1) навчання мови

передбачає розвиток мовленнєвої діяльності; 2)особливого значення набуває

комунікативна функція мовлення, що зумовлює створення відповідних ситуацій

спілкування; 3) вправи мають носити проблемний характер; 4) формування вмінь

іншомовного мовлення буде ефективнішим за наявності мотивації. Методика –

наука педагогічна, вона тісно пов’язана з педагогікою, яка складається із

загальної педагогіки, теорії виховання і теорії навчання, тобто дидактики.

Методика спирається на досягнення педагогіки в питаннях виховання і загальної

освіти у процесі навчання іноземної мови.

Рекомендована література: [7; 8; 9; 10; 11; 14; 15; 18]

Лекція 3. Навчання іншомовного матеріалу. Відбір матеріалу та формування

фонетичних, лексичних і граматичних мовленнєвих

навичок.

План

1. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності.

2. Формування фонетичних, граматичних, лексичних навичок.

3. Характеристика усіх видів мовленнєвої діяльності за способами

передачі інформації, за цілями та умовами їх використання у

навчальному процесі.

4. Відбір фонетичного матеріалу для навчання та формування фонетичних

мовленнєвих навичок.

5. Відбір лексичного матеріалу для навчання та формування лексичних

мовленнєвих навичок.
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6. Відбір граматичного матеріалу для навчання та формування

граматичних мовленнєвих навичок.

1. Специфіка педагогічної діяльності викладача іноземної мови зумовлює

активну комунікативну діяльність засобами рідної та іноземної мови, тому

важливого значення у структурі педагогічної компетентності має

комунікативний компонент. Комунікативний аспект педагогічної

компетентності передбачає здатність налагоджувати й підтримувати

взаємозв’язок з оточенням, досягнення загальної точки зори, знаходження

компромісного рішення й взаємопідтримки, що відбувається на основі

принципів толерантності, поваги та розуміння прагнень та інтересів інших

людей, їхніх прав [6, с.17].

Американські лінгвісти у змісті комунікативної компетенції

виокремлюють граматичну, соціолінгвістичну, стратегічну і мовну

компетенції[8]. Н. Гез комунікативну компетенцію розглядає як

чотирьохскладову компетенцію, а саме вербально-когнітивну, лінгвістичну,

вербально-комунікативну і метакомунікативну компетенції [8]. Ми враховуємо

думку В. Введенського і вважаємо, що комунікативна компетенція є показником

поінформованості педагога про цілі, сутність, структуру, засоби, особливості

педагогічного спілкування; зумовлює намагання до постійного вдосконалення

комунікативної діяльності, орієнтацію на особистість людини як на головну

цінність, передбачає здібності до нестандартного, творчого розв’язання задач,

що виникають у процесі педагогічного спілкування [1, с.54].

Фонетика. Навчання фонетики як складової базису розвитку мовленнєвих

вмінь

Різниця у вимогах до розвитку фонетичних навичок у різних видах

навчальних закладів. Найвищі вимоги тільки у мовному вищому закладі освіти.

Принцип апроксимації як базовий для формування навичок фонетичного та

інтонаційного оформлення мовлення.
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Початковий ступінь навчання як найважливіший у навчанні вимови.

Необхідність роботи над вимовою протягом усього періоду навчання з

особливою увагою до неї на початковому ступені.

Поняття про інтерференцію рідної мови як основної перешкоди для

формування нормативної іншомовної вимови. Необхідність зіставлення мов і

пояснень як основного шляху подолання впливу цієї інтерференції.

Створення правильних слухових та мовленнєво-моторних образів як

основне завдання у розвитку нормативної іншомовної вимови учнів. Досягнення

цього через розвиток фонематичного та інтонаційного слуху. Необхідність

аналітико-імітативного підходу в навчанні вимови для формування

фонематичного та інтонаційного слуху і створення слухових та мовленнєво-

моторних образів.

Типологія іншомовних звуків для навчання:

1) близькі до фонем рідної мови (переносяться з рідної мови);

2) ті, що тільки здаються близькими, але насправді різні (головне джерело

інтерференції);

3) фонеми, які не мають інтонаційних або акустичних аналогів у рідній мові.

Ознайомлення зі звуками трьохгруп.

Звуки І групи вводяться у реченнях і засвоюються імітативно.

Звуки II та III груп: 1) спочатку демонструються, 2) потім проводиться пояснення

способів вимови; 3) проводяться вправи на диференціацію, 4) проводяться

вправи на відтворення нових звуків.

Ознайомлення з ритміко-інтонаційними моделями проходить у процесі

оволодіння мовними зразками, структурними типами речень. Тут особливо

важлива єдність пояснення та імітації.

Фонетичні вправи:

1.Слухання (чисто на слух та з графічною опорою). Активне слухання

(наприклад, слухайте та піднімайте руку, коли почуєте певний звук,

підкреслюйте слова, на яких голос диктора підвищується, тощо).
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2.Відтворення звуків, слів, речень. Можуть бути із зоровою опорою. До

них належить читання вголос, відтворення вивченого напам'ять.

Навчання техніки читання вголос.

Лексика. Цілі та завдання навчання лексики: навчання значення, форми,

використання та сполучення лексичних одиниць для експресивного мовлення;

навчання розуміння лексичних одиниць для імпресивного мовлення

Поняття про лексичні одиниці та їх види: слово, стійке словосполучення,

кліше. Труднощі форми, значення, використання та сполучуваності лексичних

одиниць у навчанні. Роль інтерференції та перенесення з рідної мови у процесі

оволодіння лексикою.

Види лексичних знань і навичок: значення, форма, використання,

сполучуваність. Різниця між значенням та особистісним змістом лексичної

одиниці.

Поділ словникового запасу на активний і пасивний (репродуктивне та

рецептивне володіння лексикою) та його методичне значення. Поділ

словникового запасу на реальний і потенційний та його методичне значення.

Підходи до формування потенційного словникового запасу і співвідношення

обсягів реального та потенційного запасу. Поняття про лексичну здогадку і

методику навчання такої здогадки.

Методична типологія лексики: 1. За розбіжністю або збігом значень з рідною

мовою. 2. За формою і значенням: а) інтернаціональні й запозичені слова зі

збігом значень у рідній та іноземній мовах; б) похідні та складні слова й

словосполучення з відомими компонентами; в) слова, обсяг значення яких не

суперечить обсягу значень слів у рідній мові; г) слова, специфічні за змістом для

мови, що вивчається; д) слова спільного кореня з рідною мовою, але відмінні за

значенням; е) словосполучення та складні слова з відомими окремими

компонентами, але ідіоматичні за значенням; є) лексичні одиниці з більш

широким або більш вузьким обсягом значень, ніж у рідній мові. 3. За довжиною.

4. За показниками конкретності – абстрактності тощо.
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Добір лексики для навчання. Три групи принципів добору: 1. а) частотності

(дає об’єктивні показники у межах першої за частотністю 1000 слів); б)

розповсюдженості (вказує на регулярність появи слів, а не на їх питому вагу в

джерелах). 2. а) відповідності встановленій тематиці навчання; б) опису понять;

в) семантичний принцип. 3. а) сполучуваності; б) словотворчої цінності; в)

багатозначності; г) стилістичної необмеженості; д) будівної здатності.

Поняття про лексичні правила та доцільність їх використання.

Принципи навчання лексики: сполучування контекстності та

ізольованості, багаторазовості повторення, комунікативності.

Етапи роботи над лексикою: 1) ознайомлення (з семантизацією у різних

видах); 2) первинне закріплення; 3) розвиток навичок та вмінь використання у

різних видах мовленнєвої діяльності.

Види і засоби семантизації лексики: 1) через синоніми та антоніми; 2) через

наочність; 3) через тлумачення значень (іноземною мовою, рідною мовою); 4)

через переклад. Лексичні вправи та їх види.

Цілі та завдання навчання граматики; добір граматичного матеріалу

Мета навчання граматики як формування необхідного комплексу

мовленнєвих граматичних навичок – складової частини базису розвитку вмінь у

різних видах мовленнєвої діяльності.

Завдання навчання граматики у різних видах мовленнєвої діяльності.

Різниця граматичних навичок у рецепції та продукції мовлення, в усному та

письмовому мовленні.

Відбір граматичного матеріалу на основі раціональної мінімізації.

Принципи добору граматичного матеріалу для активного мінімуму:

зразковості, виключення синонімів. Принципи добору граматичного матеріалу

для пасивного мінімуму: розповсюдженості у книжно-письмовому стилі

мовлення, багатозначності, виключення одиничних явищ (вони вивчаються як

лексика).

Поняття про граматичні моделі та мовленнєві зразки.
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Концентрований та концентричний підхід до вивчення граматики. Переваги

та недоліки обох підходів.

Типологія граматики для навчання за схожістю та різницею з рідною мовою.

Концепція О.О. Леонтьева щодо розвитку іншомовних граматичних навичок як

корекції відповідних навичок у рідній мові, де найважчі – граматичні явища, що

мають лише часткову різницю з відповідними явищами рідної мови.

Граматичні універсали та збіг численних граматичних явищ у різних

мовах. Використання цього для мінімізації граматичного матеріалу для

навчання.

Формування мовленнєвих граматичних навичок

Етапи роботи над граматичним матеріалом:

1) Презентація.

2) Формування мовленнєвих граматичних навичок шляхом їх автоматизації в

усному мовленні.

3) Включення навичок у різні види мовлення.

4) Розвиток навичок.

Презентація у мовленнєвих зразках та в контексті як основний шлях

проведення презентації граматичного матеріалу. Дотримання принципу однієї

трудності у презентації. Можливість презентації з правилом та поясненням або

без правила та пояснення, спираючись на аналогії. Шляхи і можливості

презентації граматики без її усвідомлення учнями. Індуктивне введення

граматичного матеріалу.

Вимоги до граматичних правил і пояснень на етапі презентації. Вправи для

первинного закріплення граматичних дій на етапі презентації.

Вправи на етапі формування мовленнєвих граматичних навичок.

Мовленнєвий характер таких вправ. Умовно-мовленнєві вправи за системою

Ю. І. Пассова. Комунікативно-алгоритмічні вправи.

Поділ етапу формування мовленнєвих граматичних навичок на стадії

стереотипізації (власне створення автоматизму — умовно-мовленнєвої вправи) і

формування лабільності граматичних навичок у варійованих умовах тренування.
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Остання стадія – перехід до III та IV етапів, де розвиток навичок зливається

з формуванням мовленнєвих умінь.

Послідовність роботи над граматикою може виходити: 1) із системи мови;

2) з потреб у комунікації; 3) з градації труднощів. Необхідність сполучування

другого й третього шляхів без використання першого у практичному навчанні

іноземної мови. При цьому не слід забувати про необхідність систематизації

засвоєного матеріалу й дотримання системного підходу в його поданні та

відпрацьовуванні.

Ситуативна та функціональна граматика.

Рекомендована література: [3; 4; 5; 6; 7; 9; 10]

Лекція 4. Навчання іншомовного спілкування

План

1. Розвиток умінь іншомовної мовленнєвої діяльності.

2. Навчання читанню та перекладу на заняттях з іноземної мови.

3. Розвиток умінь аудіювання. Труднощі сприймання іноземної мови на слух

і способи їх подолання. Етапи роботи над текстом для аудіювання.

4. Навчання письма й писемного мовлення.

5. Розвиток умінь говоріння.

Навчання іншомовного спілкування. Читання

Формування мовленнєвої компетенції в читанні

Читання – це рецептивний вид мовленєвої діяльності, який включає

техніку читання та розуміння того, що читається, і належить до писемної форми

мовлення. Результатом читання є розуміння змісту та інтегрування смислу, що

йому відповідає. Зміст (значення) того що пишеться або говориться, є цілком

соціально обумовленим всіма членами даної мовно-культурної спільноти. Але у

розумінні кожної окремої людини відбивається її життєвий досвід, сприйняття

дійсності, емоції тощо. Відповідно до цього різниться й конкретний

індивідуальний смисл сприйнятого змісту (значення). Саме цим пояснюється
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різне розуміння тих же самих текстів при їх читанні різними людьми. Усі вони

сприймають те, що читається, виходячи зі свого досвіду, настанов, смаків, рівня

освіти, ставлень, емоцій, навіть настрою, що й викликає різницю в

індивідуальному сприйнятті та розумінні. Це свідчить про те, що читання є

процесом активним, творчим, в якому читач «співпрацює» з автором тексту,

перетворюючи написане ним в індивідуальні особистісні смисли (код власної

думки).

Розуміння в процесі читання здійснюється на основі навичок та вмінь,

сформованих у читача. Вони власне й складають мовленнєву компетенцію в

читанні.

Види вмінь у читанні (за С.К. Фоломкіною) мають три групи. До першої

належать вміння розуміти мовний матеріал (фонетику, лексику, граматику), але

слід відзначити, що це скоріше навички, ніж вміння. Друга група вмінь

забезпечує повноту розуміння зв’язного тексту в цілому. До неї належать:

1) вміння виділяти в тексті окремі його елементи; 2) вміння узагальнювати,

синтезувати факти, встановлюючи їх ієрархію та поєднуючи змістовні уривки;

3) вміння співвідносити окремі частини тексту одна з одною. До третьої групи

належать вміння усвідомлювати зміст тексту із забезпеченням глибини його

розуміння: 1) виведення судження на основі фактів тексту; 2) встановлення його

ідеї, задуму; 3) оцінювання фактів/змісту; 4) інтерпретування — розуміння

підтексту, імпліцитного значення тексту.

Існують 5 видів читання: проглядове, ознайомлююче, вивчаюче,

пошукове, критичне.

Проглядове читання слугує для визначення теми та головних питань, що

розглядаються у тексті; його темп — 1—1,5 стор. / хв.

Ознайомлююче читання забезпечує розуміння до 70% фактів тексту з

точним розумінням його основної інформації і не перекрученим розумінням

другорядної інформації; темп читання – 180 – 190 слів / хв.

Вивчаюче читання забезпечує повне та неперекручене розуміння всієї

інформації тексту, як основної, так і другорядної; його темп – 50 – 60 слів/хв.
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Пошукове читання поєднує властивості проглядового та вивчаючого

читання (спочатку пошук потрібної інформації у тексті в режимі проглядового

читання, потім вивчаюче читання тієї частини тексту, де знаходиться потрібна

інформація). Тому темп читання залежить від того, йде пошук інформації (тоді –

1-1,5 стор./хв.), чи її поглиблене вивчення.

Критичне читання може розглядатися як вид вивчаючого читання, але воно

ще більш поглиблене з метою детальнішого усвідомлення всієї інформації тексту

для формування власної точки зору на неї (див. вище третю групу вмінь).

Цілі навчання читання як навчання розуміння того, що читається у різних

режимах, залежить від цілей читача. Ознайомлююче читання як провідний вид

читання на початковому етапі.

Фомування навчання читання: 1) навчання читання як виду мовленнєвої

діяльності, тобто навчання перш за все розуміння того, що читається; 2) навчання

читання як пізнавального процесу (для цього необхідні тільки інформативні

тексти); 3) опора на досвід, який мають учні в читанні рідною мовою; 4) опора

на оволодіння учнями структурою мови; 5) включення не тільки рецептивної, але

й репродуктивної діяльності; 6) автоматизація прийомів читання.

Психологічні особливості читання

Читання – це процес розуміння написаного або друкованого тексту з метою

отриманої інформації та/або інтелектуального/емоційного задоволення на основі

нових ідей, думок, вражень, емоцій, «вичерпаних» зі змісту прочитаного тексту

та «присвоєних» шляхом їх перекодування в індивідуальні особистісні смисли.

Розуміння є цілком свідомим процесом (вмінням), який здійснюється через

мислення, що забезпечують автоматизоване розпізнання знайомих лексичних

одиниць та граматичних структур. Розуміння у читанні йде за інформативними

ознаками тексту, а не як уважне читання кожної літери або навіть слова в ньому.

Починаючи читати, читач прогнозує зміст, спираючись на заголовки,

підзаголовки, перші слова та/або речення. Таким чином, розуміння у читанні йде

через постійний процес висування, підтвердження та/або зміну гіпотез про зміст

того, що читається, тобто через прогнозування цього змісту. Мислення й є
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психологічною основою для утворення гіпотез. Висування таких гіпотез

звичайно залежить від мотивації та емоцій читача. Наприклад, коли він не

вмотивований читати якійсь текст (текст його не цікавить), то утрудняється

висування гіпотез про подальший зміст, а разом з ним – і розуміння. У

навчальному процесі потрібний оптимальний рівень мотивації та емоцій

студентів-читачів. Текст повинен бути цікавим для учнів, відповідати їхнім

інтересам. Вони повинні створювати можливості для особистісного

самовираження учнів. Воно здійснюється через говоріння або письмо, тобто не

має прямого відношення до читання. Але коли навчальний процес побудований

так, що здобувачі освіти обов’язково можуть висловлювати власні думки, оцінки

на основі прочитаного, то читання стає більш вмотивованим, ніж тоді, коли за

прочитаним текстом слідують формальні види завдань: переказ, відповіді на

запитання тощо.

Навчання іншомовного спілкування. Аудіювання

I. Труднощі аудіювання

Успішність аудіювання залежить від: 1) індивідуальних та вікових

особливостей — активність, пасивність, цілі, реакція, 2) умов сприйняття (темп

мовлення, наприклад, нормативний темп англійського мовлення – 140-150

слів/хв.; наявність пауз; кількість пред’явлень та обсяг; надлишковість

повідомлень; тип аудіотексту — діалог, монолог, описовий або полемічний

текст; наявність опор, у тому числі зорових; наявність штампів. Граматичні та

лексичні труднощі аудіювання; труднощі, пов'язані з джерелом мовлення (голос,

шуми, технічні засоби, відстань, паузи, неповний стиль мовлення,

індивідуальний темп).

II. Етапи навчання аудіювання

Градація аудіотекстів за трудністю та послідовність їх уведення до

навчального процесу залежно від рівня трудності. Градація та послідовність

залежно від обсягу, часу звучання аудіотекстів, джерела (наприклад, на

початковому етапі тільки з живого голосу викладача з поступовим переходом до

використання фонограм). Збільшення пауз на початку навчання аудіювання для
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створення резерву часу на змістовне перероблення почутого. Велика кількість

зорових опор на початковому етапі з поступовим їх усуненням. Поступовий

перехід від найпростіших за змістом та структурою аудіотекстів (наприклад,

описових) до значно складніших (наприклад, полемічних).

Рівні розуміння аудіотекстів –фрагментарний, загальний, детальний, критичний.

Етапи навчання аудіювання за рівнем розуміння: розвиток тільки загального

розуміння на початковому етапі, доведення до критичного розуміння на

просунутих етапах навчання.

III. Система вправ для навчання аудіювання

Розуміння аудіотексту як переходу від фразового до текстового розуміння.

Суть цього переходу у так званій сага-реакції, яка настає у процесі змістовного

пошуку в аудіотексті, що сприймається. Цей пошук виходить за межі фраз, від

підсумовування їх змісту аудитор переходить до інтегрування на основі

загальної гіпотези. Успіх переходу на текстове розуміння залежить від розуміння

слова або групи слів, які є критичною вузловою точкою всього аудіотексту.

Однією з головних цілей вправ з аудіювання є формування вміння знаходити та

розуміти критичну вузлову точку.

Вправи призначені для поступового зняття всіх труднощів аудіювання. Ці

вправи поділяються на операційні та мотиваційні (або підготовчі та мовленнєві).

Операційні вправи слугують для тренування у сприйнятті мовних явищ на слух

в умовах концентрації уваги на мовній формі. Мотиваційні вправи – це власне

практика у мовленнєвій діяльності. Вони слугують для подолання комплексу

труднощів в умовах, що наближені до природних. Приклади мотиваційних

вправ:

1. На розуміння. Прослухайте та: а) визначте ключове слово, що забезпечує

орієнтацію у тексті; б) розбийте текст на частини для перекладу; в) визначте у

кожній частині найголовнішу фразу; г) спираючись на змістовні віхи, підготуйте

переказ.
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2. У зв’язку з говорінням: а) дайте відповіді на запитання; б) назвіть головні

факти; в) дайте назви (аудіотексту, частин); г) складіть план; д) придумайте

закінчення тощо.

Термін «аудіювання» був введений у літературу американським

психологом Брауном. Аудіювання – це розуміння сприйманої на слух мови. Воно

являє собою перцептивну, розумову, мнемічну діяльність. Аудіювання повинно

займати важливе місце вже на середньому етапі. Оволодіння аудіюванням дає

можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно дозволяє вчити

здобувачів уважно вслуховуватися в звукову мову, формувати уміння

передбачати значеннєвий зміст висловлення і таким чином, виховувати культуру

слухання не тільки іноземною, але і рідною мовою. Виховне значення

формування уміння розуміти мову на слух полягає в тому, що воно позитивно

позначається на розвитку пам’яті студента, і насамперед слуховій пам’яті, яка є

важлива не тільки при вивчені іноземної мови, але і будь-якого іншого предмета.

Аудіювання відіграє велику роль в досягненні освітньої мети,

забезпечуючи здобувачам можливість розуміти висловлення, які б

елементарними вони не були мовою іншого народу. Аудіювання дає можливість

опановувати звуковою стороною досліджуваної мови, його фонемним складом і

інтонацією: ритмом, наголосом, мелодикою. Наприклад, на середньому етапі,

викладач вчить учнів розрізняти звуки ізольовано і в сполученнях, чути різницю,

наприклад, [e] і [е:] , [s] і [z], чути довготу і стислість, кількісні і якісні

характеристики звуків.

Через аудіювання йде засвоєння лексичного складу мови і його

граматичної структури. Так, наприклад, у 5 класі учні через аудіювання

опановують словами groß, klein, kurz, lang і так далі в структурі Das ist der Tish.

Ich habe einen kleinen Tish. Перевірка розуміння відбувається тоді, коли дитина

показує відповідний  предмет чи тоді, коли дає коротку відповідь. У такий спосіб

здійснюється і навчання розумінню структур різного типу: стверджувальних,

питальних, заперечних.
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Таким чином, очевидно, що аудіювання як вид мовленнєвої

діяльності відіграє велику роль на середньому етапі в досягненні практичних,

розвиваючих, освітніх і виховних цілей і служать ефективним засобом навчання

германських мови.

Таким чином, із психологічної точки зору процес аудіювання являє собою

наступний механізм: 1) процес сприйняття мови; 2) процес дізнавання; 3) процес

розуміння. Так само процес аудіювання пов'язаний із трьома видами пам’яті:

короткочасної, довготривалової й оперативної. Тому що дізнавання можливе

лише на базі міцних лексичних, граматичних, вимовних навичок, то звідси

виникає методичний висновок: тексти по аудіюванню треба пропонувати після

визначеної роботи над лексикою і граматикою.

Що стосується труднощів аналізу явищ, що ускладнюють сприйняття мови

на слух, дозволяє правильно підібрати матеріал, що використовується для

навчання розумінню на слух, і служить підставою для розробки системи вправ

спрямованих на те, щоб навчити учнів подоланню розглянутих труднощів.

Основні висновки, що на підставу цього аналізу можна зробити, полягають у

тому, що навчаючи аудіюванню, необхідно з визначеного моменту ставити учня

в такі умови, у яких він повинний буде стикнутися з цими труднощами. Спочатку

учитель розчленовує їх і обмежує їхню кількість, потім поступово збільшує це

число і закінчує роботу процедурою сприйняття мови в природних умовах, коли

всі ці труднощі виступають у комплексі.

Навчання іншомовного спілкування. Письмо

І. Письмо як мета навчання

Формування навичок та вмінь писемного мовлення. Залежність цілей та завдань

навчання письму від типу навчального закладу. Значення навчання писемного

мовлення іноземною мовою на сучасному етапі.

II. Навчання техніки письма

Навчання графіки. Навчання орфографії. Вправи для навчання графіки: на

написання окремих літер, на написання слів (у тому числі постановки слів у

речення). Вправи на навчання орфографії: виділення складних місць,
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підкреслювання, встановлення асоціацій, слухові диктанти. Роль диктантів у

навчанні техніки письма.

ІІІ. Навчання писемної мови

Навчання написання переказів. Навчання написання листів. Типи листів, що

відбираються для навчання у навчальних закладах різних типів. Навчання

написання творів та есе. Process-oriented writing у навчанні написання творів та

есе. Етапи написання твору або есе за методикою process-oriented writing:

1) writing the first draft; 2) peer-reviewing and commenting; 3) writing the second

draft; 4) teacher /peer reviewing and commenting; ... n) writing the final draft, its

editing and self-reviewing.

Методика навчання написання анотацій та рефератів прочитаних текстів.

Визначення анотації та реферату, їх відмінності. Поняття анотування та

реферування як особливого виду компресії тексту. Компресія як позбавлення

надлишковості тексту та його реконструкція. Зведення тексту до його денотатної

структури (денотати та їх зв'язки) у процесі компресії. Денотатна схема як основа

реферату тексту, її розгортання у ядерний текст, де експліковано предметні

відношення між семантичними центрами. Денотати різного рангу.

Навчання анотуванню та реферуванню на базі типології текстів, міжфразових

зв’язків у них, розуміння логічного розвитку думки у тексті, роботи із

заголовками та лексико-тематичною основою тексту. Робота з понадфразовими

єдностями (абзацами) у тексті та виділення «комунікативних блоків» для

написання рефератів.

I. Письмо як засіб навчання та контролю

Письмо як «універсальний закріплювач» для навичок в усіх інших видах

мовленнєвої діяльності. Письмо як один з найбільш об'єктивних засобів

контролю розуміння при читанні та аудіюванні.

Письмове мовлення (ПМ) – це специфічний вид мовленнєвої діяльності, що має

ряд особливостей, які відрізняють його від усного мовлення, а також від ПМ

рідної мови, і його необхідно спеціально навчати. Письмове мовлення

заздалегідь формується в думці й передбачає велику кількість розумових дій та
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операцій. Процес починається із внутрішнього мовлення, з складання програми

майбутнього висловлювання. Він включає розумову діяльність по відбору

лексичних одиниць, організації їх у граматично оформлені речення та

об'єднанню цих структур у великі відрізки мовлення - абзаци - для виявлення

логічних зв’язків між окремими думками. Цей процес складається із внутрішньої

вимови й фіксації мислено приготованого матеріалу на папері, що потребує

автоматичного оперування звуко-графічними асоціаціями.

Орфографічні системи іноземних мов, що вивчаються в середніх

навчальних закладах, базуються на чотирьох основних принципах:

фонетичному, коли буква повністю відповідає звуку, тобто опорою є вимова;

морфологічному, коли написання визначається правилами граматики

(морфології) незалежно від фонетичних умов, наприклад, у споріднених словах

чи формах; традиційному (історичному), коли орфографічні форми є традиційно

закріпленими і відображають зниклі норми вимови; ідеографічному, коли

звукові омоніми розрізняються за допомогою графічних знаків.

У процесі комунікації письму надається менше уваги, ніж говорінню,

аудіюванню та читанню, але воно використовується як ефективний засіб

розуміння, закріплення, заучування та використання лексичних і граматичних

явищ. Письму належить значна учбова функція, що зумовлює підтримку процесу

аудіювання, говоріння та читання, дає можливість одночасно здійснювати

індивідуальну продуктивну мовленнєву діяльність всіх учнів, є раціональним

засобом контролю знань учнів, вчить самоконтролю та самоперевірці. Завдяки

взаємодії різних аналізаторів мовний матеріал в процесі письма запам'ятовується

краще, позитивну роль при цьому грають уповільненість акта письма, яка

дозволяє проводити ретельний внутрішній аналіз утворення та вживання мовних

явищ. Письмо служить не лише цілям засвоєння мовного матеріалу, а допомагає

вдосконалювати вміння читання та усного мовлення. Завдяки писемному

фіксуванню усного висловлювання набувається велика свобода й легкість в

оперуванні мовним матеріалом в подальшому усному мовленні: конструкції та

фрази, котрі фіксувались письмово, набувають більшої варіативності.
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Навчання письма та писемного мовлення на початковому етапі

характеризується опрацюванням формування графічних, каліграфічних та

орфографічних навичок письма у обсязі, передбаченому програмою для середніх

шкіл та Державним освітнім стандартом для іноземних мов. Особливістю

початкового етапу навчання письма є формування й закріплення перш за все

каліграфічних навичок письма, які передбачають володіння й застосування

зорових, слухових, рукомоторних навичок, а також навичок внутрішнього

промовляння та аналізу мовного матеріалу. Дуже важливу роль в формуванні

навичок письма на початковому етапі відіграє наочний матеріал, який залучає до

роботи всі аналізатори, тобто таблиці різноманітного змісту, прописи та

фонематичні засоби навчання. Поряд із засобом навчання, писемне мовлення

може виступати як засіб контролю, за допомогою класних і домашніх

перевірочних та контрольних робіт можна за нетривалий період часу з’ясувати

ступінь засвоєння мовного матеріалу та рівень володіння деякими мовленнєвими

вміннями та навичками.

На різних ступенях навчання іноземних мов роль письма змінюється. Так, на

початковому ступені реалізується мета оволодіння технікою письма,

формування навичок, пов’язаних із засвоєнням звуко-буквених відповідностей.

Вказані уміння необхідні для розвитку вмінь читання та усного мовлення. На

середньому ступені основним є навчання орфографії у зв’язку з накопиченням

нового мовного матеріалу. Одночасно розвивається писемне мовлення як засіб,

що сприяє формуванню вмінь та навичок мовлення усного. На старшому ступені

набуті раніше навички письма удосконалюються поряд з удосконаленням усного

мовлення. Певне місце займає також робота, спрямована на засвоєння орфографії

нових мовних одиниць. Крім того, писемне мовлення виконує ще одну важливу

роль – воно стає допоміжним засобом у самостійній роботі учнів над мовою,

зокрема у вигляді складання анотацій та планів, в прочитаних текстів. Чинна

шкільна програма підкреслює, що письмо є метою і важливим засобом навчання

іноземної мови.

Етапи навчання писемного мовлення
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У навчанні письма дослідники виділяють три етапи:

1. оволодіння графікою/ орфографією із залученням матеріалу,

опрацьованого усно;

2. засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій

формам спілкування, комбінування їх у мовленні;

3. оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ.

Навчання техніки письма

Головна мета навчання техніки письма іноземною мовою полягає у

формуванні в учнів

- графічних/каліграфічних та

- орфографічних навичок.

Так, на першому етапі формування орфографічних навичок

використовуються вправи з аналізу, вправи на ідентифікацію та диференціацію:

- звукобуквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками, але

різними графемами;

- групування слів на основі протиставлення графем;

- диференціація подібних, але не тотожних графем;

- списування за зразком;

- списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова

з однією і тією орфограмою);

З урахуванням тісного зв'язку письма з читанням, оскільки їх основою є

одна графічна система мови, навчання техніки письма слід здійснювати

паралельно з оволодінням технікою читання. Однак у процесі письма, на відміну

від читання, графемно-фонемні відповідності, що встановлюються, мають іншу

спрямованість: від звуків до букв. Іншими словами, під час письма має місце

кодування думки за допомогою графічних символів: - групування слів з

використанням картинок-орфограм; - складання слів із складів з використанням

схем; - написання слів за заданими першими літерами.
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Навчання іншомовного спілкування Говоріння

І. Основні характеристики діалогічного та монологічного мовлення

Діалог є різноспрямованою формою мовлення з однаковими

інформаційними потенціалами мовця та слухача. Це засіб динамічної регуляції

таких потенціалів. Монолог – односпрямована форма мовлення, причому

інформаційний потенціал мовця вищий, ніж потенціал слухача.

ІІ. Поняття про підготовлене та непідготовлене говоріння

Підготовленість може бути за часом, за темою, за змістом, за характером

мовленнєво-розумових операцій. Основою непідготовленості (спонтанності) є

автоматизованість процедур. Аспекти непідготовленості: 1) нова комбінація

знайомих мовленнєвих одиниць; 2) використання знайомих стереотипних

висловлювань у нових ситуаціях; 3) ініціативність; 4) незаданість мовленнєвого

матеріалу висловлювання у попередніх репліках співбесідника; 5) незаданість

змісту мовлення; 6) непідготовленість за часом. Непідготовленість сполучається

з підготовленістю у будь-якому мовленнєвому вчинку. Тому непідготовлене

мовлення – це не стадія у розвитку мовлення, а вміння. Це означає, що

неможливо спочатку вчити підготовленому, а потім непідготовленому

мовленню. Непідготовленому мовленню треба вчити з самого початку. Саме

воно є метою навчання говоріння як у діалогічній, так і монологічній формах,

хоча підготовлене монологічне мовлення також становить одну з

підпорядкованих цілей навчання.

III. Цілі, принципи та ступені навчання діалогу й монологу

Цілями навчання обох форм мовлення є навчання усного повсякденно-

літературного мовлення у трьох регістрах: побутово-ввічливому, побутово-

фамільярному та офіційному. При ньому необхідно оволодіти основними

функціями мови: номінативною, експресивною, регулятивною та

категоризуючою. Характеристика цих функцій.

Необхідність навчання побутового діалогу та діалогічного монологу.

Принципи: ситуативної спрямованості, операційної спрямованості

(опрацювання операційних програм та готових механізмів мовлення, що надають
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йому автоматизованості), змістовної та емоціонально-експресивної

спрямованості, іншомовно-мовленнєвої спрямованості (замикання каналу рідної

мови), комунікативної спрямованості (якомога швидше запустити мовленнєвий

механізм).

Три ступені навчання:

1. Початковий – докомунікативвий ступінь до запускання мовленнєвого

механізму.

2. Просунутий – мінімальний комунікативний ступінь до завершення

формування основ володіння усною мовленнєвою діяльністю на дозованому,

обмеженому та ретельно відібраному мовному матеріалі.

3. Завершальний – суто комунікативна стадія.

ІV. Одиниці та методика навчання діалогічного й монологічного мовлення

Функціональна одиниця діалогічного мовлення – це сукупність декількох

(двох -трьох) висловлювань, у якій реалізується певна комунікативна функція.

Шість основних видів функціонального зв'язку: три види сполучення запитання

з відповідним висловлюванням і три види сполучення повідомлення з

відповідним висловлюванням.

Навчання діалогічного мовлення починається з діалогу-довідки і

поступово переходить до діалогів-бесід. Починають з мікродіалогів на рівні

однієї функціональної діалогічної одиниці з поступовим розширенням.

Відпрацювання функціональних діалогічних одиниць. Діалоги за зразком.

Рольові та ділові ігри. Проблемність у навчанні діалогічного мовлення.

Одиницею монологічного мовлення є група фраз, що виконує певну

комунікативну функцію, пов'язана єдністю об'єкта мовлення і передає одну

закінчену або незакінчену думку. Надфразова єдність як матеріальний субстрат

функціональної одиниці монологічного мовлення.

Шлях навчання монологічного мовлення — від мінімального за обсягом

монологічного висловлювання (одна одиниця монологічного мовлення) до його

поступового розширення; від висловлювання за "віхами" до їх поступового

знімання; від висловлювання з численними опорами до їх поступового усунення.
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Відповідно до функцій розрізняють зовнішнє і внутрішнє мовлення.

Внутрішнє мовлення – це мовне оформлення думки без її висловлювання, усного

чи писемного. Процес внутрішнього мовлення протікає з великою швидкістю;

воно неоднакове і розрізняється ступенем мовної сформованості залежно від її

мети. У житті сучасної людини внутрішнє мовлення відіграє досить важливу

роль як засіб теоретичної, пізнавальної діяльності: людина внутрішньо

усвідомлює й осмислює інформацію, постійно через рецептори, що поступають

із зовнішнього світу, мовчки читає і переробляє почерпнуті з книг відомості,

приходить до певної думки. Внутрішнє мовлення призначене тільки для самого

себе, і суб’єкт, який думає, розуміє себе буквально «з півслова»; воно

фрагментарне, уривчасте, дуже динамічне, позбавлене граматичного

оформлення.

Зовнішнє мовлення класифікується за різними ознаками. Розрізняється:

усне і писемне мовлення, монологічне й діалогічне. Розрізняють різні стилі

мовлення, різні за жанрами тексти.

Мовленнєва діяльність поділяється на такі види й підвиди: 1) сприймання

мовлення: слухання, читання; 2) продукування мовлення: говоріння, письмо.

Говоріння має трискладову структуру: мотив, аналіз-синтез, виконання.

При підготовці до говоріння мовець виходить із того, чи цікава, чи потрібна

співрозмовникові тема розмови. При реалізації задуму у висловлюванні

добираються слова, що найбільш точно передають думку мовця. Їх потрібно не

тільки промовляти, але й утримувати в пам’яті уже сказане. Те ж відбувається і

з цілим текстом висловлювання. Мовцю потрібно пам’ятати початок

промовленого тексту, тому він зберігається у внутрішньому мовленні, де слова

заміщені наочними образами і плануються смислові віхи продовження тексту.

Плануючи, потрібно намітити основну тезу тексту, обдумати, як її розкрити,

тобто визначити основу тексту, його початок (вступ) і закінчення (висновки,

кінцівку). Зміст висловлювання можна виразити не тільки з допомогою

лексичних значень і їх сполучень, але й інтонації, яка членує текст і робить

мовлення емоційним, зверненим до співрозмовника.
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Між усним і писемним мовленням спостерігаються певні відмінності.

Писемне мовлення:

- є вторинним стосовно до усного мовлення, оскільки виникло пізніше, ніж усне;

- фіксується графічними, матеріальними знаками і сприймається зором; самі по

собі ці графічні знаки неоднорідні - серед них є літери українського алфавіту,

цифри, різні наукові символи, умовні позначки, малюнки;

- дає можливість фіксувати кимось висловлене, а це забезпечує збереження і

відтворення чийогось мовлення у просторі й часі ( тобто значно пізніше того, як

воно було висловлене);

- воно монологічне;

- відзначається більшою регламентацією мовних засобів, ніж усне;

- у ньому відсутні такі супровідні елементи, як жести, міміка, інтонація, які

наявні в усному мовленні.

Усна форма мовлення відрізняється від писемної матеріальною формою

реалізації: вона твориться мовним апаратом і сприймається на слух (як цілісний

відрізок мовного потоку, а не як “ланцюжок” графічних знаків).

Особливість усного мовлення – спонтанність, а залежно від ситуації і

форми – підготовленість або непідготовленість. Усне мовлення характеризується

надлишковою інформацією. Однак взаємовідношення усного і письмового

мовлення у житті сучасних людей досить складні: спостерігається збільшення

ролі писемного мовлення і вплив його на усне мовлення, що не завжди

призводить до його збагачення. Порівнюючи ці два види мовлення, ми бачимо,

що за ступенем уживання явно переважає усне мовлення; однак кількість

зафіксованих усних текстів (звукозаписів) поки що невелика у порівнянні з

писемними – книжками, журналами, рукописами тощо. Писемне мовлення

завжди вважалося правильним, зразковим, його вивчали мовознавці. Усне ж

почало вивчатися порівняно недавно.

За характером породження усне діалогічне мовлення завжди менш

підготовлене, ніж усне чи писемне монологічне, оскільки в діалогічному

мовленні більше безпосередності, стихійності, випадковості, ніж у
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монологічному. Писемне мовлення – це мовлення підготовлене. Воно строгіше,

повніше за змістом, переважно відповідає літературній нормі. У ньому точніший

вибір слів, складніші речення тощо. В усному мовленні синтаксис простіший,

часто трапляються повтори, еліпси (пропуски елементів висловлювання), вигуки

тощо. Усне мовлення володіє засобами звукової виразності: інтонацією, темпом,

висотою, тембром, паузами, логічними наголосами, силою звучання. Крім цього,

усне мовлення може супроводжуватися жестами й мімікою.

Різноманітні норми усного та писемного мовлення: до усного мовлення

пред’являються орфоепічні вимоги, до писемного – орфографічні й

пунктуаційні, а до рукописного варіанту – ще й каліграфічні.

1. Монологічне мовлення – це письмове або усне висловлювання однієї людини з

метою повідомлення, впливу або стимулювання до дії, це розгорнене мовлення,

звернене до себе або до інших, яке підпорядковане одній темі, має певні задум і

композицію. Монолог готують завчасно: підбирають матеріал і будують

відповідно до складеного плану. Монолог мало залежить від ситуацій та умов,

він не підтримується і не керується питаннями чи зауваженнями

співрозмовників. Монологічне мовлення вважають складнішим від діалогічного.

Хоч із цим твердженням згодні не всі науковці, які досліджують усне мовлення.

Діалогічне мовлення і порівняльна характеристика монологічного і діалогічного

мовлення вимагають детального, досконалого дослідження українськими

мовознавцями.

2. Вибір способу викладу монологу визначається комунікативною метою

висловлювання. Якщо потрібно що-небудь описати (явище, портрет, предмет

тощо), вибирається такий тип мовлення як опис. Якщо необхідно розказати про

певну подію, епізод, факт суспільного життя або історії, використовується

розповідь. Коли ж треба що-небудь довести, відстояти ту чи іншу точку зору,

пояснити якийсь процес чи явище, вибирають відповідний тип мовлення -

роздум.

3. Опис – це зв’язний текст, який дає словесне зображення основних ознак

предмета, явища, особи в усній чи письмовій формі. Найбільш характерною
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ознакою опису є те, що в ньому речення перебувають у відношеннях

одночасовості (перелічуються існуючі на момент описування ознаки, дії, стану

тощо). Темами для описів можуть бути речі, тварини, портрет, інтер’єр, пейзаж,

людина, внутрішні її переживання, відтворення подій тощо.

Діалог – це розмова двох осіб. Кожний із співрозмовників почергово виступає то

мовцем, то слухачем.

Висловлювання співрозмовників називаються репліками. Репліки можуть

складатися з одного або декількох речень, а іноді з цілого тексту. Такі репліки

називаються репліки-монологи.

Рекомендована література: [3; 4; 6; 7; 9; 10; 17]

Лекція 5. Загальні принципи навчання перекладу

План

1. Характеристика особливостей перекладацької діяльності на сучасному

етапі і особливості цієї діяльності в економічних і ринкових структурах.

2. Необхідність і можливість підготовки фахівців з перекладу, які є

посередниками в міжмовній і міжкультурній комунікації.

3. Характеристика перекладу як засобу міжмовної і міжкультурної

комунікації, специфіка якого визначає знання і вміння, які майбутній

фахівець одержить в процесі навчання.

1. Переклад має довгу історію. Його коріння походить з тих далеких часів,

коли прамова почала розпадатися на окремі мови, й виникла потреба в людях,

які знають декілька мов і здатні виступати в ролі посередника при спілкуванні

представників різних мовних меншин.

В зв’язку з рядом причин, а саме через свій міждисциплінарний характер,

переклад оформився в самостійну науку лише на початку ХХ століття. В умовах

розширення міжнародних зв’язків і обміну інформації перекладознавство

стрімко розвивалось і в наш час користується статусом самостійної наукової
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дисципліни зі своєю теоретичною базою, концептуальним апаратом і

терміносистемою.

Лінгвістичні, інформаційні та соціальні аспекти перекладу найяскравіше

проявляються при розгляді його як процесу комунікації.

Переклад як комунікативний акт можна зобразити в вигляді

інформаційного обміну між трьома учасниками: особою, що відправляє

повідомлення на вихідній мові, посередником (перекладачем), який перевтілює

повідомлення на вихідній мові в повідомлення на мові перекладу, та

отримувачем повідомлення на мові перекладу.

Спілкування за допомогою перекладача зовсім не єдиний спосіб

спілкування в умовах лінгво-етнічного бар’єру. Існують також і немовні способи

подолання багатомовності: жести, міжнародні коди для переговорів, міжнародні

знаки (дорожні), загальнозрозумілі коди. Але вони мають надзвичайно вузьку

сферу застосування і представляють собою обмежені можливості для обміну

інформацією.

Мовне посередництво – це спілкування комунікантів, що володіють

різними мовами за допомогою мовного посередника, що володіє двома мовами.

Воно відкриває значно ширші можливості для спілкування через лінгво-етнічний

бар’єр. При певних умовах цей спосіб спілкування по своїй ефективності може

практично порівнятися з звичайною одномовною комунікацією.

Проте не слід забувати, що мовне посередництво не ідентичне перекладу.

Воно значно ширше, переклад лише один з його видів (переклад, реферат і т.д.).

Завдання перекладу – задовольнити потреби суспільства в двомовній

комунікації, максимально наближеній до одномовної.

Що стосується перекладача, то вважається що він тим краще виконав свою

роль, чим менше помітна його участь в створенні тексту перекладу. Перекладач

не відноситься до безпосередніх учасників комунікації, він лише посередник між

ними. В процесі перекладу він має справу з двома видами інформації:

- лінгвістичною (пов’язаною з перекодуванням тексту з однієї мови на

іншу);
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- соціо-етнографічною (на основі якої формулюється концептуальна база

повідомлення).

Прийнято вважати, що для успішного комунікативного акту за участю

перекладача необхідна повнота наступних інформаційних тезаурусів:

- тезауруса вихідної мови;

- тезауруса мови перекладу;

- тезауруса соціо-етнографічних знань носіїв вихідної мови;

- тезауруса соціо-етнографічних знань мови перекладу.

Якщо ми порівняємо переклад з іншими видами мовного посередництва,

то ми змушені будемо зазначити, що вони за своєю специфікою не призначені

для двомовної комунікації.

Якщо при двомовній комунікації відповідальність за реакцію адресата

повідомлення несе не перекладач, а автор за умови, що переклад виконано

якісно, то при спілкуванні за допомогою інших видів посередництва посередник

виступає вже як співавтор і розділяє цю відповідальність.

Переклад – це процес перевтілення мовленнєвого твору на одній мові в

мовленнєвий твір на іншій з збереженням незмінного плану змісту, тобто

значення.

Переклад має два значення:

1. Переклад як результат певного процесу.

2. Переклад як процес, що здійснюється в формі психологічного акту і

заключається в тому, що повідомлення на вихідній мові перетворюється на

іншій, мові перекладу.

2. При розгляді перекладу як комунікативного акту досить яскраво проявляється

його соціально-психологічна сторона.

В перекладі, особливо усному, велике значення має «психологічний

клімат» тієї аудиторії, яка являється користувачем (слухачем) перекладу.

Перекладач повинен не лише вміти правильно перекладати, але й відчувати

реакцію аудиторії. А аудиторія (хай це буде одна людина чи декілька сотень як
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при синхронному перекладі на великих конференціях) не завжди налаштована

доброзичливо. І завдання перекладача подолати цю недоброзичливість.

«Відношення до перекладача в нас коливаються між двома полюсами:

панібратство, з одного боку, і нехтування - з іншого (Перекладача сприймають

як «перекладаючу машину»)» (Мірам Г. Е.). В цьому часто винні і самі

перекладачі, але найчастіше – культура аудиторії.

Основні правила, якими повинен керуватись перекладач, щоб виправити

ситуацію:

1. Завжди треба пам’ятати про те, що перекладач – професія публічна, як

професія актора чи публічного політика. Тому слідкуйте за своїм зовнішнім

виглядом і манерами.

1. Інструменти усного перекладача – його голос. Тому не зайвими будуть

декілька уроків «сценічного мовлення», на яких вам правильно «поставлять

голос».

3. Перекладач – професія одинаків. Покладайтеся лише на себе, удосконалюйте

свої знання, і ви будете почувати себе впевнено в будь-якій ситуації.

Роботу перекладача не сприймають серйозно. Місяцями готується доповідь на

семінар, вивіряється, обговорюється і лише кілька днів дається на переклад. За

принципом: перекладач? Знаєш мову? – перекладай!

Мірам Г. Е. наводить аналогію з футболом. Також, здавалось би, все просто

– м’яч вміють ганяти всі, але щоб стати професіоналом, необхідна спеціальна

підготовка і роки старанних тренувань, не кажучи вже про здібності.

Отже, переклад як інтелектуальна діяльність складна не лише сама по собі,

її складність поглиблюється наступним:

- майже неминучою присутністю екстремальної, стресової ситуації;

- відсутністю єдиної надійної і такої, як можна практично застосувати, теорії

і методології перекладу;

- відсутність механізму урахування і накопичення перекладацького досвіду.
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Склалася така практика, що професійні перекладачі перекладають як на

рідну, так і на іноземну мову. Причому в синхроністів переклад на іноземну мову

вважається менш складним, ніж на рідну.

Причини:

1. Немає складності з розумінням перекладача: на рідній мові розумієш все, як

би погано чи складно доповідач не говорив.

2. При перекладі на іноземну мову менше варіантів перекладу, з яких ти

вибираєш.

3. Англійська мова семантично більш об’ємна, слова коротші.

До вищезазначених пунктів слід додати:

- при вивченні іноземної мови не так важливо запам’ятати значення окремих

слів, як засвоїти правила їх об’єднання при розмові;

- добре знає іноземну мову не той, хто знає багато слів цієї мови, а той, хто вміє

правильно поєднувати їх в оформлені вирази;

- перекладач повинен вчити іноземну мову не так, як той, хто збирається на ній

просто говорити, хай навіть на найрізноманітніші теми.

3. Остаточно статус науки ця дисципліна набула у 1964 із виходом в світ книги

Юджіна Найди «Towards a Science of Translating», що дало поштовх для

досліджень та викликало необхідність теоретичного обгрунтування основних

положень цієї науки. В різних країнах було започатковано цілі школи

перекладознавчих студій, а також запроваджено курси навчання перекладу в

вищій школі. Не оминув цей «бум» і Україну, яка із надбанням незалежності та

становленням української мови як державної, відчула необхідність у якісних та

ґрунтовних перекладах. Перекладознавство сьогодні перебуває в пошуку

інтегрованого, міждисциплінарного підходу до пояснення феномену перекладу,

який би дозволив оцінювати переклади та відкидати ті, що не відповідають

заданим критеріям. Є нагальна необхідність перекладів величезного масиву

сучасної і вже засвоєної світовою спільнотою наукової і художньої літератури.

Із розширенням зв’язків держави та амбіціями України щодо вступу в економічні
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та соціальні зони виникає потреба і в юридичному та бізнес-перекладах. Тому

попит на високваліфікованих спеціалістів у перекладі триватиме, а пошук нових

підходів до вивчення проблем перекладу не вичерпається. Це, своєю чергою

зумовлює запит на підготовку значної кількості професійних перекладачів,

якісне навчання котрих неможливо без розвинутого перекладознавства.

Рекомендована література: [1; 2; 11; 13; 14; 15]

Лекція 6. Зміст навчання перекладу

План

1. Зміст навчання перекладу, який визначається метою створення

професійної перекладацької компетенції.

2. Характеристика знань і умінь, якими повинні оволодіти майбутні

перекладачі.

3. Основні моделі перекладів і перекладацьких трансформації, види

перекладацьких відповідностей та засоби їх використання.

4. Перекладацькі завдання, пов’язані з лексичними, граматичними і

стилістичними особливостями перекладацького тексту.

5. Засоби формування професійних вмінь, до яких входять, вміння необхідні

для виконання перекладацького аналізу, і дій перекладача в процесі

перекладу.

1. Методика викладання перекладу є малорозробленою сферою

педагогічної науки. Насамперед, це стосується проблематики навчання

універсальних умінь та навичок, необхідних у всіх видах перекладу: усному та

письмовому, послідовному та синхронному. Оскільки саме з їх розвитку слід

починати навчання цього виду мовленнєвої діяльності, на їх базі повинні

будуватися специфічні уміння та навички, без яких неможливим є виконання

окремих видів перекладу.



46

Як правило, переклад застосовується на різних етапах навчального

процесу, допомагаючи студентові осягнути систему виразних засобів мовлення

у двох мовах.

Крім цього, переклад відіграє важливу роль як продуктивний спосіб

практичного застосування знань, здобутих на заняттях з іноземної мови. Не

можна не погодитися з Барановою С. В., яка стверджує, що «переклад наочно

демонструє студентам практичну цінність володіння іноземною мовою і тим

самим посилює мотивацію до її вивчення. Постійне співставлення у його процесі

іноземної та рідної мов сприяє глибшому пізнанню тієї чи іншої мови,

підвищенню мовленнєво-розумової культури».

Здобувачі вищої освіти повинні мати необхідну мовну підготовку, тобто

володіти тим мінімумом знань, який необхідний для адекватного розуміння

тексту. До мовної компетенції належать також і знання рідної мови. Проблема

комунікативної компетенції тісно пов’язана з розбіжностями культур і вимагає

від перекладача знання як культури мови оригіналу і мови перекладу, так й інших

екстралінгвістичних знань. Що стосується білінгвізму, тут важливим є уміння

переключатися з однієї мови на іншу, тобто уміння автоматизовано знаходити

відповідник у другій мові. Розвитку цього уміння сприяє вивчення

перекладацьких відповідників і прийомів перекладу.

Переклад можна визначити як поетапний процес декодування

повідомлення з вихідної мови, переробки отриманої інформації та подальшого її

кодування засобами вхідної мови. Але не потрібно зводити процес перекладу до

механічного знаходження міжмовних відповідностей. Саме через намагання

студентів передати, перш за все, значення окремих слів і відбувається більшість

перекладацьких помилок. Адже мова – це система, а не хаотичність слів.

Встановити пряму еквівалентність між словами та конструкціями двох мов

неможливо, оскільки семантично і функціонально знаки двох мов не

співпадають. Дослівний переклад без осмислення тексту в цілому часто

призводить до його викривлення. До того ж дотримання лише словникового

значення ускладнює процес сприйняття іншомовного тексту: сповільнює темп
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читання, порушує логічність викладення думки та зміст тексту. Викладачам слід

наголошувати на тому, що переклад здійснюється не лише з мови на мову, а й ще

й з культури на культуру. А це – спосіб життя, менталітет, національний

характер, система цінностей, віра, які відіграють суттєву роль у сфері

міжнародної комунікації. Цю обставину обов’язково слід ураховувати під час

перекладу, оскільки в іншому випадку переклад може залишитися в чужому

контексті непоміченим. Сенс перекладу полягає в тому, щоб передати зміст,

думки та почуття, виражені в формах чужої мови, засобами своєї мови, тобто

надати їм нових форм, але зберегти створюване оригіналом враження, його

емоційну функцію. Отже, переклад – різностороннє врахування як

лінгвістичних, так і екстралінгвістичних моментів. Роль викладача під час

навчання іноземної мови полягає в тому, щоб змінити у студентів негативне

ставлення до перекладу, постійно проводити мовні паралелі, показувати

специфіку іншої мовної системи. Тому, якщо мета навчання германських мов

спеціальності студентів - філологів – безперекладне розуміння іншомовного

тексту, то навчання перекладу розглядається як необхідний етап для досягнення

цієї мети. Адже у процесі перекладу відбувається систематичне накопичення

знань та умінь, що поступово призведуть до якісного сприйняття змісту тексту

одночасно із зоровим сприйняттям.

2. Знання та уміння:

- знання змісту процесу перекладу однією мовою з іншої;

- володіння читанням на мові, з якої здійснюється переклад на рівні 4;

- володіння письмом мовою, якою здійснюється переклад на рівні 5;

- володіння прийомами адаптації ТП до особливостей цільової культури;

- знання стилістичних регістрів та способів переносу з однієї мови до іншої;

- уміння встановлення лексичних та фразеологічних значень мовних одиниць

різними способами;

- знання галузі, до якої відноситься ТО;

- навички самоорганізації;
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- уміння спілкуватися із замовником та володіння технікою міжособистісного

спілкування;

- володіння прийомами забезпечення якості перекладу;

- уміння складання перекладацьких приміток та знання умов їх застосування;

- знання ролі перекладача та принципів професійної діяльності.

3. Історія перекладу (принаймні в Новий час, тобто на початку XVI – XVII

століття вивчалося переважно, якщо не виключно, як історія перекладу

художньої літератури. Історія перекладу знайомить нас з існуванням двох

тенденцій (двох типів) передачі іншомовного тексту, що являє собою абсолютну

протилежність по відношенню один до одного:

1. переклад, оснований на тенденції до дослівної передачі мови оригіналу в

ущерб змісту цілого і в ущерб мови, на яку текст перекладається (на грецьку і

латинську мову, переклад Біблії).

2. переклад, оснований на бажанні відобразити «духовний зміст оригіналу і

виконати вимоги своєї мови» (різні твори суспільного повсякденного характеру).

Якщо в Середньовіччя думки вчених і перекладачів займало питання про спосіб,

яким краще перекладати, і правильність результату їх роботи не викликала

сумнівів, то починаючи з епохи Відродження, такі сумніви виникають (хоча

спочатку лише з приводу поезії: Данте трактат «Пір», Сервантес «Дон Кіхот»,

який порівнював переклад з виворотом килима).

В подальшому, в XVII-XVIII століттях, все більше займає місце вільний

переклад. XVIII століття приносить особливе явище в галузі перекладу –

панування в європейській літературі перекладу, який повністю пристосований до

вимог естетичної епохи і норм класицизму. Серед авторів, які зазнали суттєвих

переробок особливо з боку французьких перекладачів необхідно назвати

Шекспіра (зміна структури і композиції його трагедій, зміна сюжету, суттєві

скорочення).

В ХІХ столітті з’являється абсолютно протилежне відношення до

мистецтва перекладу. Від перекладу почали вимагати більше точності і менше
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уваги до публіки. Це нове розуміння завдань перекладу, яке склалося в першій

чверті ХІХ століття. Велику роль в цьому зіграли такі німецькі просвітники як

Герде, Шиллер і Гете. Підвищені вимоги до перекладу загострили, разом з тим,

усвідомлення його труднощів, а в області теоретичної думки воно співпало з

розвитком погляду, згідно з яким повноцінний переклад взагалі неможливий і

являє собою невирішене завдання (Вільгельм Гумбольдт – німецький лінгвіст і

перекладач, Моріц Гаубт – філософ і класик середини ХІХ століття).

Спроба обґрунтувати протилежний погляд на переклад, як на завдання

реальне, хоча і важке, зустрічається в західній європейській літературі на протязі

ХІХ століття значно рідше. Одна з них була зроблена Ф. Шлейермахером,

автором трактату «Про різні методи перекладу».

Питання про переклад не переставало в подальшому приваблювати увагу

перекладачів і філологів, особливо німецьких. Якщо в кінці XVIII століття –

початку ХХ темі перекладу присвячувалися статті, промови, вирази, то,

починаючи з 1820 р. і протягом всього століття, з’являється цілий ряд німецьких

книг про переклад. З одного боку, ці книги містили цікаві спостереження над

конкретними перекладами, представляли спроби класифікувати типи перекладу

і різні випадки, які траплялися в перекладах. З іншого - основне і загальне

завдання – повноцінно зобразити оригінал – представлена в них як справа

непосильно складна загалом. Тож, в суперечку про перекладаємість ці роботи

нічого суттєвого не вносять.

Роботи про переклад досить численні. В ХХ столітті розглядалися, як

правило, ті ж види матеріалів і представлялися в основному ті ж відношення до

проблеми перекладу. Новим моментом являється початок розробки питань

психології перекладу.

30-40 рр. були мало сприятливими для розвитку теорії перекладу. Початок

нового періоду перекладацької діяльності стали 50-ті роки. В цей час

підвищилась цікавість до перекладу в усвідомленні його соціально-культурного

значення. В окремих країнах створювалися національні перекладацькі

організації, які в 1954 р. були об’єднані в Міжнародну федерацію перекладачів.
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Перекладачі розділились на книжних і усних. Вивчення перекладу в другій

половині 60 рр. пішло по лінгвостилістичному шляху. Причиною цього була

зростаюча актуальність досліджень всіх видів перекладу і необхідність в

узагальненні висновків.

В останнє десятиліття значне місце займає питання про процес перекладу

в широкому смислі, тобто не як застосування частини перекладацьких прийомів,

а як прояв актів комунікації. Тому однією з основних тем сучасної теорії

перекладу являється акт комунікації. Для сучасної теорії перекладу характерна

тенденція до строгості і точного опису, до точного викладення формулювань і

побудови моделей перекладацького процесу.

4. Базовим поняттям перекладацької теорії являється поняття

еквівалентності. Еквівалентом слід вважати постійні рівнозначні відповідності,

як правило, не залежні від контексту. Саме ці одиниці перекладу, які мають

постійні відповідності в рідній мові, перш за все проясняються в свідомості

перекладача і допомагають йому зрозуміти значення оточуючого контексту і

всього вислову в цілому, навіть якщо він містить незнайомі йому слова.

Пояснюється це, перш за все, семантичною еквівалентністю, тобто

співвідносність з однією є і тією предметною ситуацією. Графічно це можна

зобразити таким чином:

Текст Т1 ідентичний тексту Т2, дякуючи тому, що вони обидва співвідносяться

з однією й тією ж предметною ситуацією ПС. Ця співвідносність робить їх

семантично еквівалентними.

Розрізняють два види семантичної еквівалентності:

- компонентний – оскільки при перекладі ми маємо справу з суттю

(смислом), тобто один з семантичних компонентів мовної одиниці, можна

сказати, що семантична еквівалентність досягається дякуючи наявності в текстах

Т1 і Т2 одних і тих же семантик. В цьому випадку тексти знаходяться в

відносинах компонентної семантичної еквівалентності:

- денотативний – пов’язаний з явищем мовної вибірковості.
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Суть його заключається в тому, що один і той же предмет чи предметна ситуація

можуть бути описані з різних сторін різними признаками. Наприклад: «картина

висить на стіні» (стан), «картину повісили на стіну» (дія), «я бачу картину на

стіні» (сприйняття). Різні семантичні предикати перехрещуються і являються

взаємозамінними, дякуючи тому, що описують одну і ту ж ситуацію при

міжмовному спілкуванні, ця закономірність проявляється ще більше.

На відміну від компонентного рівня семантичної еквівалентності на рівні

денотативної еквівалентності спостерігається семантична розбіжність між Т1 та

Т2 . Відношення еквівалентності тут базується на прирівнюванні різних, але

співвідносних з ПС семантичних компонентів. Графічно це можна зобразити так:

Наприклад: Він грає в студентській команді (предикат дії)

He is a member of the college team. (предикат стану).

Розширення контактів продовжується

Contacts an expanding (зміна суб’єкту)

З наведених прикладів слідує, що для досягнення семантичної еквівалентності

необхідні різноманітні перекладацькі перетворення. На рівні компонентної

еквівалентності в основному використовуються перетворення, що стосуються

граматичної структури вислову. Рівень денотативної еквівалентності вимагає

більш складних лексико-граматичних перетворень, що тягнуть за собою зміни в

семантичній структурі вислову.

В публіцистиці поряд з денотативною функцією важливу роль відіграє

функція експресивна, пов’язана з передачею відношення говорючого до того,

про що говориться у вислові. В юридичних, дипломних та чисто ділових текстах

ціль спілкування полягає в передачі інформації, і емоціональна оцінка зводиться

до мінімуму. В перекладі, при виборі того чи іншого способу передачі

стилістичних засобів, важливо викликати у отримувача подібну емоційну

реакцію.

Тож, з зазначеного вище слідує, що загальну категорію еквівалентності

слід доповнити поняттям функціональної еквівалентності, основаної на передачі

різних мовних функцій. З урахуванням цієї різниці говорять про еквівалентність
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денотативну, експресивну, волевиявляючу, фатичну або контактоустановлюючу,

металінгвістичну і поетичну.

Вперше ідея побудови лінгвістичної теорії перекладу, основаної на

вивченні закономірних відповідностей між засобами вихідної мови і мови

перекладу, була висунута Я.І. Рецкером в 1950 р в його статті «О закономерных

соответствиях при переводе на родной язык».

Згідно його класифікації вони поділяються на три групи:

1. еквіваленти;

2. аналоги (пізніше – варіантні відповідності);

3. адекватні заміни.

Перша група включає постійні рівнозначні відповідності, що не залежать від

контексту, наприклад, терміни.

Друга група – відповідності, коли багатозначній одиниці однієї мови

відповідають різні одиниці в іншій мові. Аналог – це результат перекладу по

аналогії вибором одного з декількох мовних синонімів. Таким чином, аналоги на

відміну від еквівалентів визначаються контекстом.

Третя група – відповідності, до яких звертаються, коли для точної передачі

думки «перекладач повинен відірватися від оригіналу, словникових і фразових

відповідностей і шукати вирішення задачі, виходячи з цілого...» Я. І. Рецкер

відносить адекватні заміни до техніки перекладу і виділяє наступні прийоми

досягнення адекватності:

а) конкретизація недиференційованих та абстрактних понять;

б) логічний розвиток понять;

в) антонімічний переклад;

г) компенсація.

Контекстуальні відповідності – виникають в процесі використання слів в

мовленні в залежності від оточення і реалізації під дією вузького чи широкого

контексту. Розрізняють узуальні (ті, що повторюються) та оказіональні

відповідності. Перші – з часом стають варіантними. Другі – то виникають, то

зникають, використовуються якимось автором в літературі. Перетворення
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оказіональних відповідностей в узуальні – найпоширеніший шлях розвитку

багатозначності.

Отже, значення теорії закономірних відповідностей виходить за межі

простої констатації регулярних, повторюваних відповідностей між одиницями

мов і визначає шляхи «комплексного» вирішення перекладацьких проблем.

5. Перекладознавство є інтегральним курсом, що поєднує набуті знання в

галузях теоретичної фонетики, граматики, лексикології, країнознавства.

Суттєвий різнобій стосується таких важливих категорій як шляхи та засоби

перекладу.

Засоби перекладу – лексика та типові конструкції, що служать для

оптимального відображення змісту, стильових характеристик та загального фону

при відтворенні оригіналу, розподіляються на: лексикографічні засоби

(формальні відповідники); авторські засоби (функціональні відповідники).

Вимоги до професійного викладача:

- підтримання високого рівня власних фахових умінь і знань;

- здатність вирішувати перекладацькі завдання нового типу;

- уміння на фаховому рівні перекладати та реферувати тексти однією мовою з

іншої;

- регулярно підвищувати свою кваліфікацію.

Характеристики здійснення професійної діяльності:

- створення тексту перекладу (ТП), який точно відбиває загальний смисл

(meaning) і функцію тексту оригіналу (ТО);

- ТП має відбивати тип та мету ТО, стиль, відношення (автора), поняття,

фактичну інформацію й точку зору (автора), культурні звичаї та стиль, роль та

намір автора;

- переклад має відповідати параметрам замовника;

- переклад повинен бути виконаний якісно і в обумовлений термін;

- перекладач має враховувати сподівання та пріоритети замовника шляхом

підтримання зв’язку з ним;
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- перекладач вносить зміни до змісту виконання завдання, якщо змінюється зміст

замовлення;

- пропуски, додавання, граматичні помилки і неточності є другорядними, якщо

вони не впливають суттєво на зміст і значення ТП;

- перекладач звертається до колег редагувати або критикувати виконанні

переклади;

- ТП перевіряється і редагується перекладачем, перш ніж віддати замовнику;

- перекладач повідомляє замовника про будь-які сумніви, які він має щодо ТП;

- поведінка перекладача має відповідати професійним та етичним.

Рекомендована література: [1; 2; 11; 13; 14; 15]

Лекція 7. Методика формування перекладацьких вмінь і навичок.

План

1. Викладання перекладу у вищій школі.

2. Проблеми формування вмінь та навичок перекладу.

3. Навчання письмового перекладу: етапи, уміння та навички письмового

перекладу.

4. Навчання усного перекладу: етапи, уміння, навички усного перекладу та

його оцінювання.

1. Відомо, що не останню роль як засіб комунікації відіграє переклад будь-

якої інформації з однієї мови на іншу, тому що навіть при прагненні людини

оволодіти всіма мовами ЄС, вона не зможе вивчити їх достатньою мірою і буде

потребувати одержати свої знання за допомогою перекладених матеріалів.

Переклад – це засіб забезпечити можливість спілкування (комунікації) між

людьми, що говорять на різних мовах. Тому для теорії перекладу особливе

значення мають дані комунікативної лінгвістики про особливості процесу мовної

комунікації, специфіку прямих і непрямих мовних актів, про співвідношення

вираженого сенсу, що мається на увазі, у вислові і тексті, впливі контексту і
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ситуації спілкування на розуміння тексту, інших чинниках, що визначають

комунікативну поведінку людини.

Відомий перекладознавець А. Д. Швейцер визначає переклад, як

«однонаправлений і двофазний процес міжмовної й міжкультурної комунікації,

при якому на основі підданого цілеспрямованому (перекладацькому) аналізу

первинного тексту створюється вторинний текст (метатекст), що заміняє

первинний в іншому мовному й культурному середовищі; процес, який

характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного

тексту, частково модифікований розходженнями між двома мовами, між двома

культурами й двома комунікативними ситуаціями».У цьому визначенні науковець

із перекладом пов'язує такі поняття, як «мова й соціальна структура» та «мова й

культура».

Перекладання як вид мовленнєвої діяльності може відбуватися успішно,

якщо у студента сформовано ряд компетенцій: мовну, мовленнєву,

комунікативну, культурознавчу, фахову. Мовна компетенція забезпечується

належним рівнем знання мов оригіналу та перекладу, мовленнєво-комунікативна

– сприяє досягненню комунікативного ефекту перекладу, залежить від знання

норм узусу, мовного чуття. Культурознавча компетенція актуалізується при

перекладі художніх текстів, фахова – під час науково-технічного перекладу.

Навчаючи теорії та практики у всіх видах перекладу: усному та письмовому,

послідовному та синхронному майбутніх перекладачів, ми опираємося,

передусім, на належний рівень мовної та мовленнєвої компетенцій. Студенти

повинні мати необхідну мовну підготовку, тобто володіти тим мінімумом знань,

який необхідний для адекватного розуміння тексту. До мовної компетенції

належать також і знання рідної мови. Проблема комунікативної компетенції

тісно пов’язана з розбіжностями культур і вимагає від перекладача знання як

культури мови оригіналу і мови перекладу, так й інших екстралінгвістичних

знань. Що стосується білінгвізму, тут важливим є уміння переключатися з однієї

мови на іншу, тобто уміння автоматизовано знаходити відповідник у другій мові.



56

Розвитку цього уміння сприяє вивчення перекладацьких відповідників і

прийомів перекладу.

Набір компетенцій, сформованих засобами усіх видів перекладу, залежить

від тих професійних обов’язків, які може виконувати випускник університету.

Такий спектр професійних обов’язків передбачає наявність власне лінгвістичних

та перекладознавчих компетенцій. До власне лінгвістичних відносимо знання

норм (лексичних, граматичних, стилістичних) мови перекладу та сформованість

ознак культури мовлення. До перекладознавчих компетенцій належать уміння

усвідомити комунікативний намір автора оригіналу; дібрати рівноцінну

перекладеному або вдатися до компенсаторного засобу; вибрати варіант

перекладеми з ряду можливих; виділяти в тексті експресеми та «псевдодрузів

перекладача»; здійснювати самоаналіз та самооцінювання власної перекладної

продукції; критично оцінювати мовні аспекти перекладної літератури; уміння

послуговуватися довідковою літературою. Виконання перекладу актуалізує

увесь комплекс компетенцій, які взаємодоповнюють одна одну, а тому й

формуються в інтегрованій діяльності, яка забезпечується впливом на

мотиваційний, етичний, діяльнісно-операційний та контрольно-корекційний

компоненти структури особистості. Включення мотиваційного компонента

забезпечується впливом на емоційну сферу особистості, оскільки почуття

значною мірою впливають на ставлення до діяльності, на формування її мотиву

та мети.

Серед мотивів відповідального, осмисленого ставлення до вивчення

перекладознавства виділяємо 2 групи – особистісні та суспільні. Досвід

викладання цього курсу підтверджує дидактичну функцію перекладу як

різновиду мовленнєвої діяльності – він є способом збагачення й

урізноманітнення виражальних засобів мовної особистості, яка ним займається.

У цьому кожний із студентів переконається сам у процесі роботи з перекладом,

але спочатку варто посилатися на думки авторитетних майстрів слова. Скажімо,

будучи ровесником багатьох студентів, у 23 роки Лев Миколайович Толстой

записав у своєму щоденнику завдання для себе: «Перекладати будь-що з
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іноземної мови для зміцнення пам’яті та удосконалення стилю». Практичне

значення умінь адекватного перекладу виявляється у мовному оформленні

результатів науково-дослідної роботи студентів із різних навчальних дисциплін,

оскільки цитування наукових джерел, в тому числі й іноземних, передбачає

україномовний переклад цього матеріалу.

2. Під час планування будь-якого заняття особливо складним і

відповідальним є підбір адекватних засобів та методів навчання. Методи

навчання – це «способи спільної діяльності викладачів і студентів, які спрямовані

на вирішення завдань навчання». Одним із найбільш ефективних методів

навчання мови спеціальності є, на нашу думку, перекладний метод (засновники

Ж. Жакото (Франція), Д. Гамільтон (Англія), А. Шаванн (Швейцарія).

Американський методист П. Хегболдт пише: «У процесі читання складних

речень, багатих на думку, від перекладу ухилятися не слід. Переклад – милиця,

якою користуєшся, коли вона потрібна, і відкидаєш тоді, коли можеш

обходитися без неї».

Основними принципами перекладного методу є:

писемне мовлення, що представляє справжню мову, як основа навчання;

синтез і дедукція як найосновніші процеси логічного мислення, які

зумовлюють заучування граматичних правил та слів;

засвоєння мовного матеріалу шляхом перекладу та механічного

заучування, а також застосування аналогії на базі рідної мови.

Жоден курс вивчення іноземної мови не може обійтись без перекладу.

Отримавши складний текст для розуміння, студент намагається, перш за все,

перекласти його на рідну мову, оскільки він не мислить на іноземній мові. Тому

на першому етапі переклад завжди присутній. Як правило, безперекладне

розуміння іншомовного тексту досягається пізніше, під час подальшої

самостійної роботи студентів. Як зауважив Л. В. Щерба, можна вигнати рідну

мову з аудиторії, але неможливо вигнати її з голів тих, хто навчається.

Незважаючи на всі зусилля викладача, студенти мимовільно, особливо на

перших порах, намагаються встановити у своїй свідомості зв’язки між словами
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рідної мови й іноземної. Безперекладні засоби розкриття значень слів не завжди

є надійними, оскільки абстрактні поняття не піддаються наочному зображенню,

їх опис потребує більших витрат часу, а синонімів, які повністю співпадають за

значенням, не існує. Переклад відрізняється від інших видів мовленнєвої

діяльності тим, що здійснюється в умовах двомовності. Опанування іншомовної

лексики породжує у студентів потребу в активізації знань, надає можливості

засвоєння майбутньої професійної діяльності. Безперечно, найбільш доцільним

для формування мовленнєвої фахової компетенції є використання текстів зі

спеціальності, які є невеликими за обсягом, доступними за змістом, насиченими

словами, стійкими словосполученнями та граматичними конструкціями, що

характерні для мови спеціальності. Але, як свідчить практика, якщо ж робота з

перекладу і проводиться, то вона не має систематичного характеру, є

епізодичною та випадковою, часто не враховуються методичні рекомендації

щодо її організації і різноманітності можливих ефективних видів перекладу,

необґрунтовано обирається місце його застосування, не робиться висновок про

мету, яку переслідує така робота, не приділяється увага узагальненню

міжмовних відмінностей.

Зарубіжні дослідники дають слушні рекомендації щодо організації

навчального процесу з використанням перекладу як методу навчання іноземної

мови:

читання різних жанрів літератури, аналіз та оцінка їх перекладів. Уміння

сприймати повинно бути сформовано раніше, ніж уміння творити, що розвиває

інтуїцію й є хорошим підґрунтям для здійснення якісного перекладу;

досконале знання двох мов, тому студентам слід читати різну літературу

(сучасну прозу, газети, журнали, реклами, оголошення, інструкції тощо) на двох

мовах, що спрощує розуміння культурно-специфічних понять;

формування навичок письма на двох мовах. Для цього необхідно

знайомити студентів із різними стилями письма, пунктуацією, правилами

редагування тексту перекладу, що покращує його якість і читабельність;
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розвиток уміння розпізнавати в мові ідіоми, афоризми, реалії, прислів’я

для їх подальшого використання, що сприяє розвитку інтуїції; уміння

користуватися тлумачними словниками, енциклопедіями, Інтернетом;

групова робота надає змогу швидше вирішувати перекладацькі завдання,

виробляє техніку прийняття правильних рішень, розвиває самовпевненість,

уміння виявляти та виправляти свої помилки і помилки інших; необхідність

порівнювати готові переклади з оригіналом. Це розвиває відчуття мови,

спостережливість, рішучість, посилює мотивацію здійснювати якісний та

адекватний переклад.

Якими б різноманітними не були конкретні цілі процесу мовлення,

основним залишається одне – досягти спілкування, передати іншим певну

інформацію, особливо в наш час, коли іноземна мова стала мовою професійного

спілкування. Мовленнєва діяльність людини є надзвичайно складною за своєю

структурою та залежить від багатьох різноманітних чинників. Саме тому однією

з умов оптимізації методів навчання щодо розвитку мовленнєвих умінь і навичок

є правильно побудована система вправ та завдань, через яку відбувається

реалізація процесу мовлення.

Велику роль у процесі перекладу відіграє оперативна пам’ять студентів,

оскільки мовний переклад пов’язано із специфічними мислительними процесами

переключення з однієї мови на іншу. Тому значне місце з попередження і

подолання негативного впливу рідної мови на розвиток мовленнєвих навичок

посідають вправи-переклади. Складність вправ-перекладів полягає у

вірогідному прогнозуванні на основі лінгвістичного досвіду та ситуації

спілкування. Загальновідомо, що через вправи-переклади з двох мов

відбувається нормалізація свідомого застосування набутих знань.

Так, ефективною самостійною роботою студентів може бути робота з

оригінальним текстом. На першому етапі студенти самостійно переглядають

текст упродовж 3–5 хвилин для отримання установки на правильне сприйняття

змісту тексту. Ключові слова і фрагменти надають можливість студентам

визначати тему тексту, узагальнювати його зміст. Далі студенти виконують
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переклад уголос, визначаючи зв’язки між словами, їх підпорядкування.

Виходячи з синтаксичних та смислових зв’язків тексту, студенти можуть

пропонувати контекстуальний переклад невідомих слів. Така робота спрямована

на розширення словникового запасу. Нова лексика закріплюється інтенсивним

повторенням на основі лексико-граматичних вправ.

Основне призначення вправ на переклад – закріпити набуті теоретичні

знання, пов’язані з професією, сформувати навчально-пізнавальні та нормативні

вміння та навички, забезпечити перенос знань, умінь і навичок з рідної мови та

сформувати вміння діяти за готовим зразком, розвинути мовне чуття, створити

базу для розвитку самостійних мовленнєвих умінь і навичок.

Отже, викладач повинен знаходитися у стані постійного пошуку

оптимальних методичних прийомів навчання перекладу. Важливим завданням є

формування вміння переключатися з однієї мови на іншу, розширення

словникового запасу студентів, а також розвиток здогадки, інтуїції, відчуття

мови, які необхідні для досягнення основної мети – безперекладного розуміння

іншомовного тексту. Основними досягненнями перекладного методу є, перш за

все, певні прийоми роботи з текстом, а саме: аналіз і переклад важких місць,

пошук у тексті вивченого лексичного та граматичного матеріалу, установлення

різноманітних аналогій з рідною мовою тощо. Саме така робота сприяє

свідомому засвоєнню і подальшому застосуванню набутих знань. У результаті

такої діяльності висловлювання студента стає оригінальним, чітким за викладом

думок, поглядів, переконань за поданою темою, у якому створюється можливість

найбільш доцільно використати професійно спрямований мовленнєвий резерв.

3. Одним з найбільш відомих положень методики викладання іноземних

мов є положення про те, що достатньо міцне запам’ятовування мовних одиниць

і моделей забезпечується шляхом неодноразового їх повторення. Природно, що

на заняттях по перекладу найбільш вигідним є багатократне вживання мовних

одиниць, що підлягають засвоєнню, і конструкцій в перекладацьких вправах, що

дозволяли одночасно тренувати весь комплекс перекладацьких умінь і навиків.

Проте при цьому в міру можливості слід уникати монотонності.

http://wapedia.mobi/uk/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85
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Суть системи перекладацьких вправ, в ході яких вводяться і закріплюються

перекладацькі відповідності, зводиться до того, що на матеріалі одних і тих же

текстів, що містять найбільш споживану лексику, здійснюються різні види

перекладу стільки разів, скільки необхідно для достатньо твердого засвоєння

міжмовних відповідностей. Монотонність долається шляхом постановки

кожного разу іншого завдання. Як приклад можна запропонувати наступну

схему.

Даються два паралельні тексти: початковий текст і його переклад, з якими

проводиться наступна робота:

а) студентам пропонується виписати з них перекладацькі відповідності, або

невідомі їм, або відомі, але такі, що не вживаються активно:

б) пропонується перекласти іноземний текст на українську мову (на слух

абзацно-фразовим способом або ж послідовно з скороченим записом);

в) пропонується виконати переказ іноземного тексту на іноземній мові за

допомогою системи скороченого перекладацького запису (можна з

використанням списку відповідностей, складеного на першому етапі);

г) пропонується перекласти іноземною мовою український текст послідовно з

скороченим записом (при цьому також може бути дозволено використовувати

список відповідностей);

д) переклад тексту на іноземну мову виконується абзацно-фразовим способом;

е) переклад тексту з української мови на іноземну виконується синхронно або

напівсинхронно. Темп невисокий, варіюється викладачем (так званий учбово-

синхронний переклад, мета якого - відпрацювання «автоматизованого» навику

вживання перекладацьких відповідностей).

Природньо, що подібному відпрацюванню повинні піддаватися лише

тексти, що у великій кількості містять споживану лексику, кліше у вигляді

словосполук і фраз.

Описана система вправ приводиться лише як зразок. Вона може бути

змінена і доповнена шляхом включення в неї інших видів робіт, і зокрема таких,

як письмовий переклад з української мови на іноземну, письмовий переклад на
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слух (перекладацький диктант) з української на іноземну та ін. Тут

забезпечується практика у виконанні різних видів письмового перекладу:

повного, реферативного і анотаційного. Мета вправ – комплексний розвиток

умінь, що входять до складу професійної компетенції письмового перекладача.

Прикладами завдань можуть бути наступні:

1) Напишіть повний переклад статті. Ознайомтеся з перекладами цієї ж

статті, виконаними студентами вашої групи і відберіть один, який найточніше

передає зміст. Порівняйте відібраний варіант з власним перекладом і

підготуйте перекладацький аналіз причин виявлених розбіжностей і, можливо,

помилок. (До числа запропонованих включаються переклади двох-трьох

студентів і один еталонний варіант, опублікований або підготовлений

викладачем).

2) Підготуйте реферативний (анотаційний) переклад статті. Зіставте свій

переклад із запропонованими варіантами, відберіть один, який є адекватним

викладом вихідного тексту. (У складі вибірки один переклад є адекватним, інші

є текстами, в яких порушено композиційні або змістовні ознаки реферативного

(анотаційного) перекладу).

4. Велику роль в навчанні усному перекладу грають стандартні речення,

що використовуються як звернення, вітання, вираз побажань, вираз радості,

співчуття, подяка, пошана, підтримка, визнання заслуг і тому подібне Ці

стандартні речення доцільно заучувати. Їх список складається за принципом

гнізд, наприклад, гнізда: «побажання», «звернення», «ораторські речення» і так

далі.

В цілях введення і закріплення перекладацьких відповідностей

використовуються також так звані двотактні і чотиритактні вправи.

Іншою вимогою до усного перекладача є уміння без напруги сприймати на

слух іншомовну мову. Для розвитку цього навику може бути рекомендований

письмовий переклад звукозапису.

Перевага цієї вправи в тому, що воно проводиться у позааудиторний час у

вигляді самостійної роботи відповідно до індивідуального темпу засвоєння

http://wapedia.mobi/uk/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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студента, крім того, студенти мають можливість поступово навчитися слухати

людей з різною манерою говору, різною вимовою.

Ще одна якість, необхідне у всіх видах усного перекладу, - добре володіння

технікою усної мови. Перекладач повинен володіти хорошою дикцією, уміти

інтонаційно правильно оформляти вислів і говорити досить голосно. Мають

рацію ті, хто стверджує, що усний перекладач має бути професійним оратором.

З цього виходить, що викладач перекладу повинен постійно звертати увагу

на оформлення усної мови студентів. За недбалу дикцію, тиху невиразну мову,

неправильну інтонацію викладач повинен знижувати оцінку.

Усний перекладач організовує свою мову у досить складних, часом

екстремальних, умовах. Структура його мови не може володіти такою ж

стрункістю, як текст письмового перекладу. Проте мова перекладача повинна

справляти на слухачів враження досить добре оформлену мову.

Відомо, що в порівнянні з письмовою мовою усний переклад взагалі є

менш «розрахованим», впорядкованим і більш «аморфним». Що ж дозволяє

заповнювати ці «недоліки» усної мови? Це перш за все широка лексико-

синтаксична варіабельність усної мови (інверсії, конверсиви і інші перифрази) у

поєднанні з багатими ритмо-інтонаційними можливостями та іншими засобами.

Уміння використовувати всі ці можливості дозволяє перекладачеві

виходити з скрутних становищ, в які він нерідко потрапляє. Так, іноді вже в

процесі перекладу перекладач помічає, що він вибрав невдалу синтаксичну

схему, проте змінити прийнятий план реалізації вислову вже неможливо. У цих

випадках він повинен заповнити допущені синтаксичні «вільності» за

допомогою інтонаційних засобів.

Нерідко синтаксично правильну мовну схему можна «врятувати» за

рахунок швидкої зміни планованого лексичного наповнення. З цією метою,

зокрема, широко використовуються лексико-синтаксичні конверсиви

(наприклад «У експедиції кінчився провіант» – «Експедиція витратила

провіант»). Аналогічним чином застосовуються синтаксичні інверсії,

трансформації типу «актив-пасив» і «пасив-актив», антонімічні перетворення

http://wapedia.mobi/uk/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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(за рахунок введення заперечень): «Тільки той, хто стоїть на позиції

історичного матеріалізму, здатний зрозуміти суть історичних процесів» –

«Той, хто не стоїть на позиціях історичного матеріалізму не здатний

зрозуміти суті історичних процесів» – «Не ставши на позиції історичного

матеріалізму, не можна зрозуміти суті історичних процесів»).

Для вдосконалення техніки усної мови рекомендується використовувати

вправи на перефразовування (що виконуються, як правило, усно із зоровою

опорою): студентам пропонуються українські, а пізніше іншомовні пропозиції,

які вони повинні переформулювати. При цьому може бути вказано, з якого слова

починається перефразовування (у початковій пропозиції це слово

підкреслюється). При перефразовуванні допускаються лексичні заміни,

додавання, розбиття однієї фрази на декілька. При цьому сенс початкової

пропозиції має бути збережений.

Якістю, необхідним усному перекладачеві, є також хороша оперативна

пам’ять – уміння утримувати в пам'яті початковий текст (або його сенс) до тих

пір, поки він не буде перекладений.

Проте вимоги до оперативної (короткочасною) пам’яті перекладача дещо

змінюються залежно від виду усного перекладу.

Усний переклад (послідовний переклад) – це передача змісту усного

висловлювання, складеного на одній мові, за допомогою мовних засобів іншої

мови з урахуванням всіх лексичних, граматичних і стилістичних особливостей.

Буває усний переклад послідовний – переказ після завершення висловлювання

доповідачем, і усний синхронний переклад - переклад паралельно із самим

висловлюванням. Різновидом усного перекладу вважається також усний

переклад з аркуша.

Переклад з аркуша зазвичай відбувається в умовах, коли перекладач може,

у кращому разі, лише переглянути текст перед перекладом, внаслідок чого

доперекладацький етап значно скорочується, що позбавляє можливості провести

повноцінний аналіз або скористатися допоміжними матеріалами. На відміну від

письмового перекладу, під час перекладу з аркуша перекладач може охоплювати
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оком лише незначні фрагменти тексту, що підвищує вимоги до механізму

прогнозування, який відіграє у цьому разі значну роль. Тут, як і в будь-якому

іншому виді усного перекладу, перекладач позбавлений можливості редагувати

власне мовлення, а тому важливим є уміння говорити рівномірно, без пауз та

повторень, бо їхня наявність може привести до негативної оцінки перекладу

замовником. Переклад з аркуша має деякі спільні ознаки із синхронним

перекладом – в обох видах перекладач має одночасно сприймати текст оригіналу,

перекладати і промовляти текст перекладу, що спричинює значне психологічне

навантаження. З іншого боку, на відміну від синхронного, під час перекладу з

аркуша перекладач має перед очима текст (що унеможливлює забування будь-

якої інформації), а також може регулювати швидкість власного мовлення.

За результатами досліджень вправи на переклад з аркуша є важливими для

функціонування інших видів перекладу, оскільки розвивають психологічну

стійкість майбутніх перекладачів, моделюючи труднощі реального перекладу

(необхідність швидкої переробки інформації, що сприймається через зоровий

канал, підготовка її для перекодування, озвучення тексту перекладу без

невмотивованих пауз, самовиправлень чи порушень літературної норми мови

перекладу). З іншого боку, переклад з аркуша характеризується й деякими

ознаками, які полегшують роботу перекладача, порівняно з усним послідовним

перекладом: набагато менша ймовірність неповного розуміння тексту (під час

сприйняття тексту на слух цей чинник значною мірою зумовлений

індивідуальними особливостями мовлення оратора); нижчий рівень тривожності

перекладача, зумовлений першим чинником; можливість повертатися до більш

ранніх відрізків тексту, проглядати текст наперед, довільно регулювати темп

перекладу.

До того ж переклад з аркуша має не тільки допоміжне, а й самостійне

значення. Під час перекладу конференцій або офіційних осіб перекладачеві

нерідко дають друкований текст виступів. Отже, навчання перекладу з аркуша

має суттєве значення не тільки для розвитку загальної здатності майбутнього
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філолога вести усний переклад, але й для формування навичок та умінь саме

цього виду медіації.

Переклад на слух розпадається на кілька підвидів, щодо змісту і назв

деяких з них до того ж немає одностайності. Послідовним називається переклад,

під час якого тлумач перекладає виступ промовця, коли останній робить

періодичні паузи з цією метою. Обсяг відрізків мовлення оратора може бути

різним – від окремих фраз чи невеликих абзаців до цілих промов тривалістю 15-

40 хвилин. Це дало привід деяким авторам розглядати такі випадки, як різні види

перекладу: послідовний переклад невеликих відрізків мовлення інколи

називають абзацно-фразовим перекладом, а переклад довших відрізків –

конференц -перекладом або послідовним перекладом із записом.

При абзацно-фразовому перекладі головними проблемами можуть бути

нерозуміння певних елементів тексту (особливо, якщо промовець виступає

мовою, яка не є його рідною; забування прецизійної інформації; невміння

промовця працювати з перекладачем, внаслідок чого обсяг відрізків, які слід

перекладати, невиправдано збільшується; психологічний стрес, пов’язаний з

необхідністю перекладати перед багатолюдною аудиторією, особливою

відповідальністю за точність перекладу тощо. Ці проблеми можуть виникати і

під час конференц-перекладу, де додаються також труднощі, пов’язані з

необхідністю записувати довгі промови, а потім розшифровувати власні записи.

Для подолання згаданих проблем слід постійно вдосконалювати уміння

аудіювання майбутніх перекладачів, особливо в ускладнених умовах, тренувати

їхню слухову пам’ять, формувати механізми компресії тексту оригіналу за

рахунок видалення надлишкової інформації та еквівалентних замін на

компактніші мовні одиниці, розвивати здатність протистояти стресу, а також

регулярно проводити вправи на застосування перекладацького скоропису.

Синхронний переклад, тобто переклад, що виконується без пауз, майже

одночасно з мовленням оратора або співрозмовника, розпадається на переклад з

опорою на текст виступу, що є власне варіантом перекладу з аркуша, який

розглядався раніше, і синхронний переклад без такої опори, який у свою чергу
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може мати форму «нашіптування», що спостерігається, коли перекладач

(«шептун») синхронно перекладає лише для одного замовника, або форму

класичного синхронного перекладу у «кабіні», куди аудіотекст оригіналу

передається через навушники. Синхронний переклад є найважчим з усіх видів

перекладу, оскільки вимагає здатності одночасно виконувати кілька видів

діяльності, що створює значне психологічне навантаження. Крім труднощів,

характерних для послідовного перекладу, механізми прогнозування та компресії

в синхронному перекладі набувають ще більшого значення, оскільки тут

одиницями перекладу виступають зазвичай лише фрагменти речення, за якими

перекладач має прогнозувати можливий подальший зміст, а небезпека значного

відставання від промовця спонукає до постійної компресії тексту оригіналу. З

цим же чинником пов’язана і обов’язкова здатність синхронного перекладача до

швидкого мовлення. На думку ряду фахівців, обов’язкове навчання синхронного

перекладу у вищих закладах освіти є недоцільним, оскільки для його оволодіння

необхідні певні психофізіологічні якості (що наявні не в усіх студентів), а також

значний обсяг часу, проте існують й інші точки зору.

Починати викладання усного (послідовного перекладу) варто з пояснення

і розвитку простіших, але невід’ємних навичок послідовного перекладу,

наприклад, презентабельності, поступово ускладнюючи завдання і цілі вправ, які

виконуються. Практичний курс усного послідовного перекладу можна

побудувати таким чином, щоб вправи, які націлені на відпрацювання одних

навичок і використовуються на початковому етапі, змінювалися складнішими

різноплановими вправами на проміжному етапі і багатоцільовими вправами на

завершальному етапі (наприклад, аудіювання – переклад на слух – усний

послідовний переклад). При такому підході відпрацювання навичок нижчого

рівня (у нашому прикладі, навички аудіювання) продовжується в послідуючих

вправах (письмовий переклад на слух) і завершується у вправах на заключному

етапі навчання (усний послідовний переклад). Таким чином, досягаються,

принаймні, дві мети: по-перше, вдається зробити курс компактнішим, по-друге,

це дозволяє уникнути монотонності навчання, оскільки перед студентами
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ставляться нові завдання. Вибір текстів вправ визначається прагненням

наблизити навчальний переклад до реальних умов роботи професійного

перекладача. Кількісний склад групи студентів вважається оптимальним, якщо

він не перебільшує 6-8 чоловік. При такій системі під час прослуховування

перекладу, який здійснює один студент, решта частина групи уважно слухає

переклад, виявляє помилки, порівнює його зі своїм (своїми записами і варіантами

їх інтерпретації). Після завершення перекладу група обговорює його, розглядає

з різних точок зору, студенти вказують на помилки, пропонують свої рішення і

варіанти, ведеться пошук кращого варіанту. Обговорення проводиться

переважно самими студентами, але під керівництвом викладача, який оцінює з

точки зору правильності не лише переклад того, хто виступав, але й варіанти. В

кінці обговорення викладач може узагальнити помилки, вказати шляхи їх

недопущення або назвати помилки, яких група не помітила. Таким чином,

прийняття правильних перекладацьких рішень проводиться самими студентами,

але під керівництвом викладача, який і забезпечує їх правильність. Результатом

такої роботи є те, що студенти стараються не допускати виявлених помилок, у

них розвиваються навички прийняття самостійних правильних рішень і здатність

критично ставитися до перекладів як своїх, так і чужих.

Як свідчить досвід роботи, такі заняття студентам подобаються, вони

зацікавлено шукають можливі варіанти перекладу, не соромляться критично

аналізувати переклади інших.

Оскільки головна трудність у роботі перекладача при всіх видах усного

перекладу припадає на початковий етап його діяльності – на етап розуміння і

запам’ятовування тексту оригіналу, майбутній усний перекладач повинен

завжди пам’ятати, що основні зусилля його розумової діяльності необхідно

докладати саме на цьому етапі роботи. Чим точніше студент зрозуміє вихідне

повідомлення вихідною мовою і чим точніше воно буде утримано в пам’яті, тим

краще буде зроблено і транслят.

Таким чином, основними методичними прийомами при навчанні усного

послідовного перекладу є: розвиток професійної компетенції, принцип від
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простого до складного, а також логічна побудова заняття, використання ситуацій

спілкування, в яких може функціонувати мовний матеріал, що вивчається.

Рекомендована література: [1; 2; 11; 13; 14; 15]

Тема 8. Планування навчального процесу

План

1. Організація та забезпечення процесу навчання.

2. Організація заняття (вимоги до заняття, їх планування, структура і типи).

3. Контроль знань. Функції контролю на заняттях іноземної мови. Форми

контролю. Значення оцінювання та облік успішності здобувачів освіти.

1. Заняття (урок) як елемент цілісного навчального процесу. Вимоги до

заняття, його структури, методики проведення, організації. Кожне заняття

повинно відповідати загальнодидактичним вимогам, тобто будуватися з

урахуванням єдності навчання і розвитку, бути науковим за характером

матеріалу та засобами його засвоєння, будуватися на основі даних психології

тощо.

Заняття (урок) — це закінчений відрізок навчального процесу, протягом

якого досягається вирішення певного практичного, загальноосвітнього та

виховного завдання шляхом виконання заздалегідь спланованих вправ

індивідуального або індивідуально-групового характеру на основі засобів та

прийомів навчання, що використовуються викладачем.

2. Основна особливість заняття (уроку) іноземної мови – його мовленнєва

спрямованість. На заняттях формуються вміння та навички мовленнєвої

діяльності. Треба чітко визначити, що має бути засвоєним на занятті, в якому

обсязі і з яким рівнем автоматизації. Можуть бути заняття тренування або

практики. Пояснення використовують на заняттях, але у навчанні іноземних мов

навряд чи можливі заняття, цілком присвячені поясненню. Треба чітко визначити

співвідношення усного та письмового мовлення на заняттях, причому усне

мовлення повинно превалювати на заняттях, а письмове – у домашній роботі.
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Заняття повинно розвивати творчість, самостійність та активність учнів,

створювати їх мотивацію, враховувати їхні вікові, особистісні та інші

особливості.

Взаємодія зі здобувачами освіти вимагає постійного «перемикання» і

«поєднання» видів діяльності для того, щоб вони були ментально задіяні.

Завдання повинні спонукати здобувачів аналізувати, шукати власні рішення,

розкладати завдання на кроки.

Немає жорсткої схеми занять з іноземної мови, їхні схеми варіюють

залежно від цілей. Так, можна поділяти заняття за структурою на: 1) заняття,

присвячені в основному оволодінню новим мовним матеріалом (розвиток

мовленнєвих навичок); 2) заняття практики у мовленнєвій діяльності (розвиток

умінь). Можна також поділяти заняття за видами мовленнєвої діяльності, які

домінують на тому чи іншому занятті. Нарешті, можливі заняття контролю,

повторення тощо.

Заняття об’єднуються у цикли. Цикли відрізняються єдністю мовного

матеріалу, ситуацій спілкування, його тематикою, навичками та вміннями, що

розвиваються. Цілий цикл занять, а не окреме заняття забезпечує реальне

просування у розвитку комунікативної компетенції учнів. Тому саме цикл є

основною одиницею навчального процесу з іноземних мов. Цикли, як і окремі

заняття, відрізняються ієрархізованістю, вони чітко взаємопов’язані та

надбудовуються один над одним у просуванні вперед.

3. Функції контролю: контрольно-коригуюча, контрольно-

попереджувальна, контрольно-стимулююча, контрольно- узагальнююча.

Вимоги до контролю: регулярність, всебічність, диференційований підхід,

об’єктивність, виховний вплив, оцінка. Завдання контролю — діагностувати,

виправляти, коригувати навчальний процес, підбивати підсумки.

Самоконтроль виникає у результаті контролю викладача. Він з’являється

одночасно з мовленнєвим навчанням, тому рівень його розвитку дорівнює рівню

оволодіння мовленням. Умовою появи самоконтролю є формування у мовця

відповідної настанови. Вона виникає у першу чергу завдяки демонстрації



71

здобувачам відмінності їхнього мовлення від еталонного. Другою умовою появи

самоконтролю є поступове пом’якшення контролю з боку викладача, тобто по-

ступове перекладання функції контролю на самого здобувача освіти.

Контроль може бути поточним, проміжним та підсумковим. Критерії

контролю навичок вмінь: кількісні та якісні.

Форми, засоби та прийоми проведення контролю навичок і вмінь мовлення.

Контроль для різних видів мовленнєвої діяльності. Тестова методика контролю

та її особливості. Типи й види тестів. Тестування у різних видах мовленнєвої

діяльності.

Ставлення до помилок здобувачів у процесі навчання та контролю. Види і

значущість різних видів помилок. Принцип комунікативної достатності як

головний у підході до помилок та їх виправлення. Методика виправлення

помилок у різних видах мовленнєвої діяльності.

Рекомендована література: [7; 8; 9; 10; 11; 14; 15]
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