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Це зумовлено позамовними чинниками, такими, як поширення інтернету, 

глобалізацією економіки, зближенням культур. Відтак, словниковий склад 

англійської мови продовжує збагачуватися новою лексикою і одним із 

продуктивних шляхів цього процесу залишається запозичення. Отже для 

вчених, які працюють в галузі лексикології, залишається багато питань, які 

потребують розгляду. І наукові публікації останніх років лише підкреслюють їх 

невичерпність. 

Тож вивчення запозичень в англійській мові, яка має статус лінгва-

франка, є важливою темою з огляду на те, що на формування лексичної 

структури англійської мови в сучасних умовах впливає глобалізація та 

інтернаціоналізація в інформаційному суспільстві. 

 

ВИМОГИ ДО ВІДБОРУ ВІДЕО-БЛОГІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

СТАРШОЇ ШКОЛИ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

Поліна СТОРЧАК 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук О.А. Чухно 

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

використання відео-блогів під час навчання іноземної мови в школі стає одним 

з інструментів, що можуть підвищити якість цього процесу. Відео-блоги зручні 

у використанні, а також, як і все новітнє, знаходяться в полі інтересів учнів, 

мотивуючи їх до вивчення іноземної мови.  

Науковцями розглянуто дидактичні переваги використання відео-блогів 

для навчання англійської мови [1], доцільність їх застосування для розвитку 

рецептивних і репродуктивних видів мовленнєвої діяльності [3]. Проте питання 

відбору відео-блогів для формування вмінь монологічного мовлення учнів 

старшої школи все ще залишається нерозкритим. Отже, метою нашої розвідки є 

визначення вимог до відбору відео-блогів із метою навчання старшокласників 

монологічного мовлення.  

Однією з основних вимог до відбору відео-блогів уважаємо відповідність 

їхнього змістового наповнення тематиці ситуативного спілкування згідно з 

навчальною програмою для старшої школи. Слід зазначити, що учні старшої 

школи мають володіти такими уміннями монологічного мовлення, як опис 

власного досвіду (монолог-опис), надання інформації (монолог-розповідь), 

обґрунтування власної думки (монолог-міркування/монолог-переконання) [2]. 

Тому необхідно зважати на те, що висловлювання автора відео-блогу повинно 

співпадати з типом монологу, яким мають оволодіти учні відповідно до 

програми. 

Серед зазначених вимог можна також виділити вимоги, що висуваються 

до навчальних текстів [2, с. 289-290], а саме: відповідність змісту відео-блогів 

рівню сформованості мовленнєвої компетентності учнів, їхнім віковим 

особливостям, а також наявність проблеми, що викликає зацікавленість у дітей 

старшого шкільного віку.   
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Оскільки відео-блоги функціонують у якості зразка монологічного 

висловлювання, доцільно, на нашу думку, відбирати відео-блоги, автори яких є 

носіями англійської мови й демонструють стандартну вимову. Більш того, 

монологічне висловлювання автора повинно бути композиційно цілісним, 

логічним і послідовним, що сприяє формуванню в учнів розуміння структури 

монологу певного типу.  

Визначені нами вимоги сприятимуть, на нашу думку, більш 

раціональному відбору навчального матеріалу й підвищенню ефективності 

процесу формування вмінь монологічного мовлення учнів старшої школи.  
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РОЛЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ 

Олена СТРИЖАК 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Г.О. Крапівник  

Інтеграція України у європейську спільноту актуалізує питання 

опанування студентами навчальних дисциплін англійською мовою, засвоєння 

термінології, з’ясування особливостей перекладу при читанні професійної 

літератури тощо. Викладання навчальних дисциплін економічного спрямування 

англійською мовою в білінгвальному середовищі дозволяє не лише сформувати 

у студентів іншомовну компетенцію, але й сприяє певною мірою проникненню 

норм і правил англійської мови в російську та українську в умовах мовної 

взаємодії. У лінгвістиці таке явище отримало назву лексико-семантичної 

інтерференції, що може виражатися у запровадженні у мовлення іншомовних 

одиниць та певних мовних структур. 

Використання поняття інтерференції як певного відхилення від норм за 

мовного контакту пов’язане з діяльністю Празького лінгвістичного гуртка. На 

теперішній час більшість наявних визначень розуміють під інтерференцією і 

процес, і результат взаємодії мовних систем в мові білінгва, одна з яких є 

домінантною, та яка впливає на вториннумовну систему [1, c. 11]. Таким чином, 

взаємодія і взаємопроникнення мов призводить до певних змін у обох мовних 


