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Linkin Park, Skillet. Саме ці популярні рок-гурти творять історію до 

сьогодні й радують нас музичними творами. 

Змішані стилі музики. В групу можна включити безліч течій. 

Наприклад, нью-метал, який об’єднав важку рок-музику з хіп-хопом. 

Іншим прикладом можна вважати симфо-метал (Therion, Nightwish, 

Haggard) – сукупність класичної музики і важкого року. 

Отже, якщо звернутися до довідників, можна виявити кілька сотень 

різних жанрів, що мають елементи тих чи інших напрямків. Неможливо 

дати однозначну відповідь на питання: «Які стилі музики існують?», 

оскільки перерахування займе не одну годину. Кожен стиль має свої 

особливості, що приваблюють певне коло слухачів. Можна з гордістю 

говорити, що музика – велике мистецтво людства, яке потрібно любити, 

берегти та слухати щодня.  
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ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

 

Сучасний розвиток міжкультурних комунікацій вимагає додаткової 

конкретизації процесу навчання англійської мови для студентів, які 

вивчають її як другу іноземну (ІМ2). Саме тому, мета нашого 

повідомлення – висвітлення особливостей умов та змісту навчання 

англійської мови як другої іноземної. 

Предмет «Іноземна мова» має низкуособливостей. Специфіка 

предмета визначається, зокрема, напрямком шляху оволодіння іноземною 

мовою. Вивчення іноземної мови повністю протилежне опануванню рідної 

мови.  

На думку Н. Д. Гальскової, до змісту навчання іноземної мови 

належать: 

сфери комунікативної діяльності, теми і ситуації, мовні дії і 

мовленнєвий матеріал, що враховують професійну спрямованість 

студентів; 
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мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, 

орфографічний), правила його оформлення і навички оперування;  

комплекс спеціальних (мовних) умінь, що характеризують рівень 

практичного оволодіння іноземною мовою як засобом узагальнення, у 

тому числі в інтеркультурних ситуаціях;  

система знань національно-культурних особливостей і реалій країни 

досліджуваної мови [1, с. 4]. 

Враховуючи зазначеневище, можна виділити такі структурні 

елементи змісту навчання ІМ2: 

Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (мовлення, 

аудіювання, читання, письма) на основі загальнокомунікативних вмінь. 

Зокрема, метою навчання діалогічного мовлення є розвиток уміння вести 

бесіду, цілеспрямовано обмінюватися інформацією з певної теми. Метою 

навчання аудіювання є формування умінь сприйняття і розуміння 

висловлювання співрозмовника іноземною мовою відповідно до певної 

реальної ситуації. Результатом навчання читання є формування умінь 

володіння всіма видами читання публікацій різних функціональних стилів 

і жанрів. Метою навчання письма є розвиток компетентності, необхідної 

для писемного спілкування. 

Мовні знання та навички, які включають в себе, крім іншого, знання 

фонетичних явищ, граматичних форм, правил словотворення, лексичних 

одиниць. Такі знання та навички являють собою частини складних умінь – 

говоріння, аудіювання, читання, письмо. 

Навчальні вміння, раціональні прийоми розумової праці, 

забезпечують культуру засвоєння мови в навчальних умовах і культуру 

спілкування з її носіями [1, с. 273]. 

У пріоритеті навчання ІМ2 в сучасних умовах є формування 

вторинної мовної особистості. 

Взагалі, вторинна (на основі засвоєння іноземної мови) мовна 

особистість визначається як сукупність здібностей людини до 

іншомовного спілкування на міжкультурному рівні, під яким розуміють 

адекватну взаємодію з представниками інших культур[2, с. 41]. 

Реалізація вказаної стратегічної мети можлива за умови врахування 

3-х головних аспектів: прагматичного, когнітивного і педагогічного. 

Суть прагматичного аспекту полягає у формуванні іншомовної 

комунікативної компетенції, яка складається з мовних, мовленнєвих, а 

також соціолінгвістичних, соціокультурних, соціальних, стратегічних та 

деяких інших субкомпетенцій. За умов володіння усіма складниками 

іншомовної комунікативної компетенції можна залучатися до 

етнолінгвокультурних цінностей країни, мова якої вивчається, і практично 

використовувати ІМ2 на рівні міжкультурного спілкування. 

Когнітивний аспект мети навчання ІМ2 має зв'язок з декларативними 

категоріями знання, мисленням і процесом розуміння. В пріоритеті цього 
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аспекту знаходиться використання ІМ2 в якості інструмента пізнання, 

розвитку та оволодіння мовою. 

В основі педагогічного аспекту мети навчання лежить емоційно-

афективна парадигма навчання ІМ2. Тобто даний аспект характеризується 

ціннісними системами суб’єктів навчального процесу, їх почуттями, 

емоціями, ставленням до змісту і технологій навчанняІМ2. 

Усі зазначені аспекти складають основу двонаправленої моделі 

навчання ІМ2. Вона орієнтована на формування як власне комунікативних, 

так і професійно-педагогічних умінь у сфері навчальної діяльності вчителя 

ІМ [2, с. 42]. 

Отже, умови та зміст навчання англійської мови як другої іноземної 

передбачають врахування ряду аспектів, завдань та двонаправленої моделі, 

виконання яких є обов’язковим у процесі вивчення ІМ2.  
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розробників алгебраїчної геометрії. Він був незвичайною людиною з 

непростою біографією. Дослідники його наукових праць стверджують, що 

вчений шукав математичну формулу гармонії світу. Він був засновником 

теорії дитячих малюнків, в основі якої лежить візуалізація арифметики, що 

полягає у вмінні намалювати за допомогою наочних образів об’єкти, які є 
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навчилися бачити, зображати та вивчати як наочні образи. 


