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Скороговорки есть во всех языках. Студенты с удовольствием 

демонстрируют свои умения и навыки произнесения скороговорок на родном 

языке, после чего снимаются все языковые барьеры.  

Выводы. В результате исследования были сделаны выводы о том, что 

результативность усвоения учебного материала зависит от качества процесса 

повседневной языковой практики.  
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Проведення підсумкового контролю з дисципліни «Країнознавство»  
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Курс «Країнознавство» як фактор адаптації іноземців до умов 

проживання та навчання в Україні обумовлює важливість контролю засвоєння 

матеріалу з соціально-культурної сфери спілкування. 

Метою створення контролю є забезпечення перевірки рівня 

сформованості мовної та мовленнєвої компетенції іноземців, визначення рівня 
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оволодіння ними навичками та вміннями у головних видах мовленнєвої 

діяльності у соціально-побутовій та соціально-культурній сферах спілкування. 

У Центрі підготовки іноземних громадян створено матеріали для 

диференційованого заліку з дисципліни «Країнознавство» для іноземних 

громадян довузівського етапу навчання. 

У контролі запропоновані наступні види завдань: завдання на перевірку 

рівня сформованості вміння визначати основну та додаткову інформацію, яку 

містить текст, та завдання на перевірку знання мовних моделей, 

комунікативних тактик і стратегій, які забезпечують можливість брати участь у 

спілкуванні на соціально-культурні та навчально-професійні теми у процесі 

навчання. Сформованість вмінь та навичок сприяє реалізації комунікативних 

потреб слухачів – іноземних громадян в процесі адаптації в іншомовному 

середовищі. 

Структура підсумкового контролю складається з трьох частин, кожна з 

яких орієнтована на перевірку рівня володіння певними знаннями, навичками 

та вміннями. 

Частина І – читання тексту. Як текстовий матеріал використовується 

підсумкова тема «Україна сьогодні». Це текст змішаного типу (повідомлення з 

елементами опису, міркування). Тематика є актуальною для навчально-

професійної та соціально-культурної сфер спілкування. Це спеціально 

складений текст, максимально наближений до аутентичних текстів з 

країнознавства. Кількість незнайомих слів 3-4 %.  

Частина ІІ  – тестова перевірка розуміння тексту (12 варіантів, кожний з 

яких містить сорок запитань). Кількість варіантів обумовлена максимальною 

наповненістю студентів у групі. Тестові завдання мають на меті контроль 

сформованості вмінь адекватного сприйняття та інтерпретації змісту тексту. 

Частина ІІІ – говоріння (монологічне висловлювання з запропонованої 

теми). Ця частина пропонує традиційну форму контролю з мовними та 

комунікативними завданнями, які визначають рівень сформованості навичок 

говоріння. Це завдання на перевірку вмінь побудувати власний вислів та  
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міркування, написати короткий конспект за запропонованою темою відповідно 

до комунікативної установки. 

Оцінювання завдань проводиться за пʼ ятибальною шкалою оцінок. 

Результат оцінювання залікового контролю – це середній бал всіх завдань в 

традиційній національній системі оцінювання. 

Отже, важливість рівня сформованості мовної та мовленнєвої компетенції 

іноземців залежить від того, наскільки цілеспрямовано та систематично 

контролюються їхні знання, навички та вміння протягом усього курсу. 

 

 

Система упражнений для обучения иностранных студентов технических 

вузов русской научной речи 

Демьянова В.Г. 

канд. филол.. наук, доцент, доцент кафедры языковой подготовки 

Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 

г. Харьков, Украина 

 

Эффективная организация и способы работы над грамматическим 

материалом при коммуникативно  ориентированном обучении русскому языку 

как иностранному требуют в том числе и разработки целостной системы 

упражнений, позволяющей иностранным студентам овладеть общением на 

русском языке в достаточной степени. 

 В данной статье анализируется система упражнений по обучению 

научной речи, представленная в пособии «Русский язык для иностранных 

студентов инженерных специальностей» (авторы Демьянова В.Г., 

Моргунова Н.С.), созданном в Харьковском национальном автомобильно-

дорожном техническом университете. 

В современной методике упражнения являются основным средством 

обучения иноязычной речи, а сам процесс обучения иностранным языкам 

рассматривается как непрерывная цепочка последовательно выполняемых 

упражнений. В дидактике термин «упражнение» употребляется как синоним к 

слову «тренировка». Это значение было перенесено и в методику  преподавания 
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