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Випуск 34 2019 

УДК 378.147.091.313:378.018.43 

УПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

Васецька Л.І., канд. пед. наук, 
Соловйова О.В., канд. наук держ. упр. (Запоріжжя) 

У статті розглядається питання розвитку вищої освіти, формування 
нової моделі навчального процесу у нефілологічних закладах вищої 
освіти. Зазначається, що нова модель навчального процесу орієнтована на 
активну модернізацію освіти, підвищення якості освіти, більш ефективне 
використання навчального часу і забезпечення потреб кожного студента 
відповідно до його індивідуальних можливостей завдяки використанню у 
навчальному процесі інформаційних технологій.  

Ключові слова: інноваційні технології, когнітивна структура, 
мультимедіа, нова парадигма вищої освіти, педагогічні технології. 

Васецкая Л.И., Соловьева О.В. Внедрение мультимедийных 
технологий в учебный процесс: проблемы и перспективы. В статье 
рассматривается вопрос развития высшего образования, формирования 
новой модели учебного процесса в нефилологических высших учебных 
заведениях. Отмечается, что новая модель учебного процесса 
ориентирована на активную модернизацию образования, повышение 
качества образования, более эффективное использование учебного 
времени и обеспечение потребностей каждого студента в соответствии с 
его индивидуальными возможностями благодаря использованию в 
учебном процессе информационных технологий. 

Ключевые слова: инновационные технологии, когнитивная 
структура, мультимедиа, новая парадигма высшего образования, 
педагогические технологии. 

Larisa Vasetska, Olga Solovyova. Implementation of multimedia 
technologies in the educational process: problems and prospects. The 
article deals with the issue of the development of higher education, the 
formation of a new model of educational process in non-philological higher 
schools. It is noted that the new model of educational process is focused on 
active modernization of education, improving the quality of education, more 

© Васецька Л.І., Соловйова О.В., 2019
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Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти… 
efficient use of training time and satisfying the needs of each student in 
accordance with his individual abilities through the use of information 
technologies in the educational process. 

Today the task of most linguistic departments and language training centers 
for foreign students of higher education in Ukraine is to search and develop 
innovative teaching technologies and advanced forms and methods of teaching 
students, the introduction of the results of advanced world scientific schools 
into the practice of teaching non-native language.  

The urgency of the problem lies in the fact that in today’s demanding and 
rapidly changing environment, the level of education depends to a large extent 
on the effectiveness of the introduction of modern technologies into learning, 
based on new methodological principles, modern didactic principles and 
psychological and pedagogical theories. Of course, computer does not replace 
the teacher, but is only a means of carrying out a pedagogical activity, his 
assistant. However, it should be noted that when using multimedia, the role of 
a teacher changes significantly: he begins to use teaching time more 
effectively, focusing on individual assistance to students, on the discussion of 
information, on the development of their creative approach. 

Despite the large number of new educational technologies, one should not 
consider any of them as self-sufficient. Perhaps the one that integrates a 
complex of achievements of several methods, that is transformed depending on 
the methodological preferences, the content of the discipline, the equipping of 
the educational process, the level of students, the level of professional training, 
will be the most effective.  

Key words: cognitive structure, innovative technologies, multimedia, new 
paradigm of higher education, pedagogical technologies. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. Сьогодні 
Україна  здійснює перехід до нової парадигми вищої освіти, 
зорієнтованої на підготовку фахівців відповідно до європейських 
освітніх стандартів. Завданням більшості мовних кафедр та 
центрів мовної підготовки іноземних студентів ЗВО України є 
освоєння інноваційних навчальних технологій та прогресивних 
форм і методів навчання студентів, упровадження результатів 
передових світових наукових шкіл у практику викладання нерідної 
мови. Впровадження у навчальний процес нових навчальних 
технологій є умовою раціональної  та конструктивної організації 
цього процесу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання проблеми. Теорія та практика 
інтерактивного навчання, впровадження інтерактивних технологій 
широко та обґрунтовано представлена у численних наукових 
працях (Л. Васецька [3],  Н. Лалак [4] та ін.). І. Мартинова [5]  
дослiджувала запровадження інноваційних педагогічних 
технологій як засобу розвитку творчого потенціалу педагога; 
Г. Михненко [6] вивчала інформаційні ресурси системи 
дистанційної освіти у вищій школі; використання інформаційних 
технологій у процесі формуваня комунікативних навичок 
іноземних студентів дослiджувала О. Ткаченко [7]. 

Метою дослідження є розроблення моделі навчального 
процесу, орієнтованої на активну модернізацію освіти, більш 
ефективне використання навчального часу і забезпечення потреб 
кожного студента відповідно до його індивідуальних можливостей 
завдяки використанню у навчальному процесі інноваційних 
технологій.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що у сучасному 
вимогливому та швидкозмінному світі рівень освіти значною 
мірою залежить від результативності запровадження у навчання 
сучасних технологій, що ґрунтуються на нових методологічних 
засадах, дидактичних принципах та психолого-педагогічних 
теоріях.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміст понять 
«педагогічні технології», «навчальні технології» став активно 
досліджуватися ще із середини 60-х років XX ст. Наслідком цього 
дослідження стало багатофункціональне тлумачення цих понять. 
Наприклад, на сьогодні існує більш ніж 300 визначень поняття 
«педагогічні технології». Останнім часом педагогічну технологію 
розуміють як нові наукові підходи до аналізу й організації 
навчального процесу («технологія навчання», «технологія 
навчального процесу», «освітня технологія»). У науково-
методичній літературі часто зустрічаємо поняття «інноваційні 
педагогічні технології» або «сучасні нові освітні технології». 
Слідом за більшістю вчених визначимо поняття «педагогічна 
технологія» або «технологія навчання» як засіб реалізації змісту 
навчання, передбаченого навчальними програмами, як систему 
форм, методів і технічних засобів навчання, що забезпечують 
найбільш ефективне досягнення освітніх цілей [1]. 
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Термін «інновація» (лат. innovation – оновлення) означає 

процес, результатом якого є новий якісний продукт (система, 
технологія, товар чи послуга), у нашому випадку таким продуктом 
є нова навчальна або педагогічна технологія.  Пошук шляхів 
удосконалення освітніх систем через інноваційні педагогічні 
технології може йти, на думку В. Бондаренка та інших 
дослідників, за кількома напрямами розробки таких концепцій: 
1) оптимізації навчального процесу; 2) розвитку начального
процесу; 3) розвитку навчального закладу, його реструктуризації
та реформування; 4) формування нового типу навчального
закладу: 5) використання у навчальному процесі інформаційних
технологій [2].

На сучасному етапі розвитку вищої освіти спостерігаємо 
формування нової моделі навчального процесу. Навчальний 
процес на кафедрах багатьох закладів вищої освіти України 
забезпечено різними ефективними технічними засобами: 
комп’ютерами, інтерактивними дошками, проекторами, дисплеями 
тощо. Проте ці засоби використовуються, на жаль, не у повному 
обсязі їхніх можливостей. Причин цьому, на нашу думку, декілька. 
По-перше, створено недостатньо електронних підручників, 
електронних посібників та інших електронних навчально-
методичних матеріалів, які б забезпечували реалізацію 
поставлених навчальних цілей на різних етапах вивчення мови 
іноземцями, зокрема, на довузівському етапі навчання. По-друге, 
розроблено недостатньо методик зі створення названих матеріалів 
та роботи з ними. По-третє, необхідно обґрунтувати методичні 
принципи ефективного використання презентаційних 
мультимедійних навчальних матеріалів і, насамкінець, 
запропонувати методичні прийоми і засоби раціонального 
використання електронних навчальних матеріалів у форматі 
комунікативного підходу до викладання нерідної мови іноземцям.  

Комплексне використання презентацій як дидактичного і 
технологічного засобу  навчання та контролю під час аудиторної і 
позааудиторної роботи студентів відповідає не тільки сучасним 
світовим моделям освіти, а й сучасним вимогам тих, кого ми 
навчаємо.  

Таким чином, використання мультимедіа у навчальному 
процесі – це перспективний напрям організаційно-методичної 
роботи щодо вирішення проблеми раціональної та ефективної 
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організації навчання іноземців на довузівському етапі, а також 
щодо підвищення їхньої мотивації до вивчення нерідної мови. 

Мультимедійні продукти надають широкі можливості для 
навчання. Основними можливостями та перевагами 
мультимедійних засобів у разі їх застосування у навчальному 
процесі є:  
− одночасне використання студентом декількох каналів 

сприймання інформації у процесі навчання, за рахунок чого 
досягається інтеграція інформації, що надходить різними 
органами чуття;  

− можливість симулювати складні мовленнєві ситуації;  
− візуалізація абстрактної інформації шляхом динамічного 

представлення процесів. 
Як показала практика, широке застосування названих 

технологій здатне різко підвищити результативність активних 
методів навчання для всіх форм організації навчального процесу: 
як на етапі самостійної підготовки студентів, так і на лекціях  і на 
практичних заняттях.  

З досвіду роботи, ми можемо сказати, що ефективно 
використовувати навчальний матеріал із мультимедіа-
презентацією не лише на практичному занятті, а й під час 
відпрацювання студентом пропущеного заняття: студент має 
можливість підготувати й освоїти пропущений мовний матеріал 
більш  якісно, якщо цей матеріал  подано у новій формі з 
використанням мультимедійних засобів, основа яких – зорове та 
слухове сприйняття матеріалу. Завдяки застосуванню в 
мультимедійних продуктах і послугах одночасної дії графічної, 
аудіо (звукової) і візуальної інформації – ці засоби володіють 
великим емоційним зарядом і активізують увагу студентів. 

Можна запропонувати кілька основних аспектів застосування 
комп’ютерних навчальних систем як засобів оптимізації мовної 
підготовки іноземних студентів під час проведення різних видів 
занять із мови.  

По-перше, у процесі навчання аудіювання лекції за фахом або 
під час проведення лекції з курсу «Країнознавство» викладач, 
маючи обмежений час, пояснює основні поняття та викладає 
текстову інформацію, дає вказівки, завдання з роз’ясненням, надає 
чіткі алгоритми виконання завдання або освоєння мовного 
матеріалу. У цих умовах для підвищення якості й ефективності 
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збільшується значення візуалізації навчальної інформації. Лекції у 
форматі Power Point підвищують наочність, інтерес до  теми, що 
вивчається, полегшують сприйняття, допомагають структурувати 
новий навчальний матеріал. 

По-друге, мультимедійні презентації навчального матеріалу 
активно використовуються на різних етапах практичних занять: як 
на етапі введення нового матеріалу, так і на етапі перевірки 
освоєння вивченого матеріалу. Побудова процесу навчання із 
залученням аудіо-коментарів, відео, анімації дозволяє поступово, 
крок за кроком роз’яснювати найскладніший матеріал, а музичний 
супровід приносить естетичне задоволення. 

У результаті використання мультимедійних презентацій  якість 
і рівень засвоєння студентами навчального матеріалу істотно 
зростає. Зазначають позитивне гальмування процесу забування і 
стабілізацію відтворення студентами навчальної інформації з 
часом. Виявилася тенденція зростання темпів засвоєння знань 
студентами тих груп, де заняття проводилось із використанням 
нових засобів навчання.  

По-третє,  під час самостійної аудиторної або позааудиторної 
роботи у комп’ютерному класі, а також в аудиторії, де встановлено 
інтерактивний проектор, уможливлюється реалізація 
індивідуального підходу – нові інтерактивні технічні засоби 
дозволяють студентам працювати з кольоровими ілюстраціями та 
анімацією,  аудіоматеріалом у своєму ритмі, формувати навички 
самонавчання, самоконтролю та пошуку інформації.  

І, насамкінець, викладачі можуть використовувати комп’ютерні 
програми як засіб для об’єктивного оцінювання і визначення рівня 
мовної підготовки студентів-іноземців під час проведення 
контролю та як засіб економії часу на виявлення прогалин у 
знаннях студентів на етапі перевірки засвоєння мовного матеріалу 
або у процесі самостійної роботи на практичному занятті. Для 
студентів  самостійна робота на комп’ютері стає особистісною і 
важливою, коли тестування вивченого мовного або мовленнєвого 
матеріалу є засобом самовиявлення помилок і роботи над ними та, 
безумовно, дає впевненість у високій об’єктивності оцінювання. 
Все це позитивно впливає на підвищення рівня знань студентів та 
мотивацію до вивчення мови. 

На практичних заняттях із мови у класі з мультимедійними 
засобами навчання можна використовувати програми Learning-
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apps, Smart Notebook і Kahoot. Усі необхідні дії у вправах 
виконуються на екрані за допомогою спеціального маркера. Ці 
програми дають можливість створювати різні види інтерактивних 
завдань: – Image match – «Відповідність»;  – Key word match – 
«Ключове слово»; – Multiple choice – «Множинний вибір»; – 
Category Sort – «Поділ на групи»; – Sentence arrange – 
«Упорядкування». Такі завдання викликають зацікавленість 
студентів, а їх виконання потребує менше часу, ніж аналогічні 
вправи в зошитах. 

Також у мультимедійному класі викладачі активно 
використовують відео ролики з ситуативними діалогами на 
побутові теми для розвитку навичок спілкування та аудіювання за 
допомогою занурення у мовне середовище. Використання 
мультимедійного проектора надає такі переваги: викладання для 
цілого класу, демонстрація завдання перед тим, як студенти 
почнуть працювати самостійно,  презентація нової теми, 
написання нотаток, які можна зберегти і роздрукувати або 
розмістити на веб-сайті, огляд і повторення в кінці дня або 
розділу, показ відео і анімацій поверх існуючого зображення. 

У комп’ютерному класі можна використовувати 
автоматизовану систему Ratos для створення текстових тестових 
завдань x-TLS. Програма містить значну кількість алгоритмів 
контролю знань і навчання на основі тестових завдань та завдань 
на основі малюнків. 

Отже, активне використання мультимедійних технологій у 
практиці викладання нерідної мови іноземцям відкриває як нові 
можливості для оптимізації навчального процесу на цьому етапі, 
так і ставить перед викладачами-методистами завдання, 
спрямовані на розробку нових форм і методик викладання 
іноземної мови.  

Відомо, що комп’ютер не замінює собою викладача, а є лише 
засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником. 
Проте, зауважимо, що під час використання мультимедіа істотно 
змінюється  роль викладача: він починає більш ефективно 
використовувати навчальний час, зосередивши увагу на 
індивідуальній допомозі студентам, на обговоренні інформації, на 
розвитку у них творчого підходу. 

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, з упевненістю 
можемо констатувати, що не зважаючи на численність нових 
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навчальних технологій, не слід розглядати будь-яку з них як 
самодостатню. Можливо, ефективною буде та, що інтегрує у собі 
комплекс досягнень декількох, які перероблено і трансформовано 
залежно від методичних уподобань, змісту навчальної дисципліни, 
оснащення навчального процесу, складу студентів, рівня 
професійної підготовки тощо. 

Перспективи подальших досліджень полягають у подальшому 
вивченні особливостей використання мультимедійних технологій 
для навчання іноземних студентів. 
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Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти… 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ 

До опублікування приймаються матеріали, що порушують 
питання методики викладання мов (української, російської та 
іноземних) у закладах вищої освіти. 

Мова публікацій: українська, англійська та російська (для 
іноземних авторів). 

У статті мають бути відображені такі елементи: «постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших досліджень у даному напрямку» 
(Бюлетень ВАК України, № 1, 2003). 

Технічні вимоги до оформлення рукописів 
1. Перед назвою статті у верхньому лівому куті вказується

індекс УДК (шрифт 12). 
2. Назва статті друкується в центрі великими літерами

напівжирним шрифтом (шрифт 14) без крапки в кінці. 
3. Через один інтервал у центрі напівжирним курсивом

(шрифт 14) мовою статті друкуються прізвище й ініціали автора, 
після коми науковий ступінь та поряд у дужках назва міста 
(іноземні автори також указують країну). 

4. Через один інтервал друкується анотація мовою статті
(шрифт 12, міжрядковий інтервал 1). 

5. Через один інтервал друкуються анотації (шрифт 12,
міжрядковий інтервал 1) двома іншими мовами (українською, 
російською або англійською). Обсяг анотацій українською та 
російською мовами по 500 знаків, обсяг анотації англійською 
мовою – 2000 знаків. Перед ними мовою анотації (з абзацу, 
напівжирним шрифтом, форматування за шириною сторінки) 
зазначаються прізвище й ініціали авторів (англійською ім’я перед 
прізвищем повністю), назва статті. 
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6. Після кожної анотації з абзацу за алфавітом подаються

ключові слова (не більше 5). Словосполучення «Ключові слова» 
набирається з великої літери напівжирним шрифтом з двокрапкою 
(шрифт 12). 

7. Текст статті друкується без автоматичних переносів слів;
шрифт 14; інтервал – 1,5; поля ліворуч, угорі, внизу – 2,5, 
праворуч – 1; форматування за шириною сторінки; відступ 
абзацу – 1,25.  

8. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-). Якщо
використані спеціальні шрифти, символи, ілюстрації, таблиці (у 
Word), їх додають також до електронного варіанта окремими 
файлами.  

9. Ілюстративний мовний матеріал виділяється курсивом.
10. За положенням МОН України стаття повинна містити

обґрунтування теми, ступінь її розробки, актуальність, мету 
аналізу, виклад основного матеріалу, а наприкінці – висновки 
та перспективи дослідження. Зазначені елементи мають бути 
формально виділені напівжирним шрифтом.  

11. Посилання в тексті оформлюються квадратними дужками
згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад: 
[1: 35], де перший знак – порядковий номер за списком, другий – 
номер цитованої сторінки.  

12. Завершує публікацію література (слово ЛІТЕРАТУРА
друкується напівжирним шрифтом великими літерами без 
відступу від лівого поля). Нижче подається занумерований перелік 
цитованих робіт в алфавітному порядку авторів і назв видань 
(шрифт 12, інтервал 1), оформлений відповідно до стандартів ДАК 
України. У разі необхідності надається список джерел 
ілюстративного матеріалу. У список лiтератури мають бути 
включенi видання, що опублiкованi протягом останнiх п’яти рокiв.  

13. Для входження Збірника у наукометричні бази даних
список літератури оформлюється двічі: спочатку за вимогами ДАК 
України як ЛІТЕРАТУРА (LITERATURE для англомовної 
статті), потім за міжнародними стандартами як REFERENCES.  

Після слова REFERENCES (великими літерами жирним 
шрифтом без двокрапки в кінці) наводиться ненумерований 
алфавітний список усіх джерел. Зразок оформлення див. на сайті 
збірника. 
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Транслітерування назв статей рекомендується здійснювати 

автоматично на сайті http://www.translit.ru (для російської мови) та 
http://translit.kh.ua (для української). 

14. Після references через один інтервал з абзацу (шрифт 12,
міжрядковий інтервал 1, форматування за шириною сторінки) 
зазначаються відомості про авторів трьома мовами (українською, 
російською, англійською) у такій послідовності: прізвище, ім’я, по 
батькові автора (повністю, напівжирним шрифтом), науковий 
ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (кафедра, університет), 
поштова адреса університету із зазначенням міста та індексу 
(іноземні автори також указують країну), e-mail автора та код 
ORCID (звичайним шрифтом). 

15. Обсяг статті: 9–11 стор.
16. Стаття надсилається до редакції електронною поштою

на адресу vestnik-knu@ukr.net у форматі .doc (у редакторi Word для 
Windows версія 6.0, 7.0) та дублюється файлом у форматі .rtf.  

17. Сторінки рукопису в електронному варіанті не
нумеруються. 

18. При поданні статті необхідно надати відсканований варіант
першої сторінки з підписом автора (авторів), що підтверджує 
відсутність у статті плагіату: «Стаття «Назва статті» не містить 
плагіату». Підпис (и). 

19. В окремому файлі подаються відомості про автора:
прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи повністю, контактний телефон, 
поштова та електронна адреса, код ОRCID.  

Автори без наукового ступеня додають до рукопису одну 
рецензію кандидата або доктора наук. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, 
що не відповідають усім зазначеним вимогам. 

Термін подання статей у грудневий випуск – до 1 жовтня, у 
червневий – до 1 березня. У разі пізнішого подання матеріалів 
буде розглядатися можливість публікації статті у наступному 
випуску збірника. 

Інформацію про збірник розміщено на сайтах:  
https://periodicals.karazin.ua/language_teaching/about; 
http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik. 

Редакційна колегія 

287

http://www.translit.ru/
http://translit.kh.ua/
http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik


Наукове видання 

ВИКЛАДАННЯ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

МІЖПРЕДМЕТНІ  ЗВ’ЯЗКИ 

Збірник наукових праць 

Випуск 34 

Українською, англійською, російською мовами 

Вiдповiдальний за випуск            О.О. Тітаренко 
Технiчний редактор               В.О. Мовчан 

Пiдписано до друку  13.05.2019. 
Папiр офсетний. Друк ризографiчний. 

Ум. друк. арк. 14.5 
Наклад 100 пр. 

61022, Харкiв, майдан Свободи, 4, 
Харківський національний університет iменi В.Н. Каразiна 

Видавництво 

Надруковано: 
Харківський національний університет iменi В.Н. Каразiна 

61022, Харків, майдан Свободи, 4 
Тел.: 705-24-32 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.09. 


	ПЕРЕДМОВА
	THE APPLICATION OF A GAME METHOD IN TEACHING CHINESE: A CASE OF CONFUCIUS INSTITUTE AT V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY
	УПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
	КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ АППАРАТА И СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (УРОВНИ А2 – В1, В1+)
	АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МОВИ-ПОСЕРЕДНИКА У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
	ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
	КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
	ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
	ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
	ПРОФЕСІЙНА ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
	СУЧАСНА ЛІНГВОДИДАКТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
	КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДО МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
	УДК 371.214:378.4:811.111

	TO THE ISSUE OF VOCATIONAL ENGLISH SYLLABUS DESIGN FOR SUSTAINABLE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
	Movchan L.G., PhD in Pedagogics (Vinnytsia)

	ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ У НАВЧАННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
	УДК 378:811.111

	ENGLISH TEXTBOOK FOR MARITIME ENGINEERS: NEEDS AND REQUIRNMENTS
	ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДИЛОГІЇ В. ДАЛЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ
	ТЕКСТ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РОДНОЙ И ИНОСТРАННОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
	Ли Фаюань, докт. филол. наук,
	Таблица 3.Фрагмент программы обучения китайскому языку в средней школе в 7–9 классах (КНР, 2017 г.)

	Содержание
	Содержание
	THE USE OF THE MEDIUM OF INSTRUCTION IN PRIMARY CHINESE TEACHING: A CASE STUDY OF THE CONFUCIUS INSTITUTE AT V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY
	ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
	НА ТРЕТЬОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
	КОНЦЕПЦІЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (МОДЕЛЬ 1 – АНГЛОМОВНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
	ДО ПИТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ (ЧАСТИНА 2 – ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ)
	PEDAGOGICAL GRAMMAR AS THE FRAMEWORK OF TEFL RESEARCH. PART 6. NATIVE LANGUAGE SYNTAX ACQUISITION: YES-NO- AND WH-QUESTIONS
	ДИСКУСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖАНРУ ЕСЕ В НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
	GROUP WORK AS THE WAY OF ORGANISING AND MOTIVATING STUDENTS
	Вимоги до ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

