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вдосконалення вмінь працювати з текстом арабською мовою,формувати навики вибору 

інформації та формування думки з поданої інформації. Опис ситуації: Які проблеми е у 

великих містах? Які спільні проблеми великих міст? Пошук шляхів вирішення проблем 

великих міст. 

Віддаємо перевагу методу ситуаційного аналізу, що дозволяє глибоко і детально 

досліджувати проблему, тобто аналіз конкретних ситуацій — глибоке дослідження 

реальної або імітованої ситуації [4]. Наприклад, кейс-тема: «Міст дружби Україна-

Кувейт». Учні отримують інформацію , їм необхідно розробити питання до  

скайп–мосту с учнями арабської школи у Кувейті. Або учні отримують низку питань, на 

які їм необхідно знайти відповіді для розуміння суті проблеми. Кейс передбачає як 

індивідуальну роботу над пакетом завдань, так і колективну, що розвиває вміння 

сприймати думку інших людей і уміння працювати в команді. 

Спільними зусиллями учнів аналізується ситуація, приймається практичне рішення, 

закінчення процесу – оцінка запропонованих алгоритмів, вибір кращого з них в контексті 

поставленої проблеми. Можуть бути також запропоновані для аналізу вже реалізовані 

кроки. У такому разі головним завданням буде визначити (шляхом аналізу) їх доцільність 

[5]. 

Робота над кейсом при вивченні арабської мови передбачає: 

 -         розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає самостійну 

роботу; 

 -         «мозковий штурм» в мережах малої групи; 

 -         публічний виступ із представленням та захистом запропонованого рішення; 

 -         контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що 

розбирається. 

Цілком ймовірно найближчими роками ситуативна методика у вивченні арабської 

мови стане домінуючою. Але вже в наш час в її розвитку спостерігається поєднання 

накопиченого міжнародного досвіду з національною методичною специфікою. 

Цінність кейс-технології при навчанні арабської мови як предмету полягає в тому, 

що вона одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні конкретної проблеми, а також 

вдало пов‘язує навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є дієвим і 

ефективним в реалізації вимог Державного стандарту базової та середньої освіти. 
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У сучасному світі все більше електронних пристроїв та програмного забезпечення до 

них мають не скільки розважальне, скільки комунікативно-пізнавальне значення. З року у 

рік зростає кількість користувачів «Whatsapp», «Viber», «Telegram»; зростає частка 

навчального відео у «Youtube». Розвиток соціальних мереж, таких як «Facebook» або 

«Twitter», робить можливим спілкування з людьми з інших континентів та країн, носіями 

інших мов, та іншої культури [1]. 

Отже інтеграція звичайного смартфона з вивченням іноземних мов, зокрема івриту, 

може бути не тільки значною інформаційною підтримкою під час занять в аудиторії, а й 

могутнім засобом мовного самовдосконалення студентів, під час самостійної роботи [2].  

Ми пропонуємо розділити всі електронні засоби вивчення івриту на три великі 

групи. 

Першу, складатимуть самі електронні пристрої (гаджети): смартфони, планшети, 

розумні годинники і т.п. Будь які пристрої, що мають вбудовану функцію вибору мови. 

Встановивши мовою інтерфейсу та додатків таких приладів іврит, можна багато чого 

навчитись, просто використовуючи гаджети за призначенням. Це дасть змогу не тільки 

покращити граматику, а й добре розширить лексичний запас, технічною термінологією та 

специфічним сленгом. Не тільки технічним. Наприклад, такі корисні мобільні додатки, як 

«Онлайн-погода», або «Google maps», легко розширять словниковий запас користувача 

лексикою пов‘язаною з погодними явищами та географічними назвами. 

До другої групи, пропонуємо включити електронні додатки та програми, які було 

створено, спеціально для вивчення мови, або розвитку певних мовних здібностей та 

компетенцій. 

Найбільш відомим з цієї групи для користувачів, що вивчають мову іврит, є додаток 

«IRIS». Який представляє собою спеціально розроблений електронний додаток для 

смартфону, який виконує функції повноцінного словника мови іврит. 

Іншим відомим додатком з цією групи є «Nemo». Позиціонована виробником як 

онлайн-репетитор з івриту, програма, дозволяє користувачеві не відриваючись від 

повсякденних справ або під час подорожі, слухати, та запам‘ятовувати розмовні теми з 

різноманітних галузей життєдіяльності людини. 

До третьої групи, пропонуємо віднести засоби вивчення мови, для яких електронний 

гаджет є своєрідним засобом трансляції. Сюди можна віднести всі онлайн додатки, що 

функціонують в глобальній мережі, і завдяки яким можна підвищувати рівень володіння 

мовою, у різноманітних галузях. Онлайн перекладачі, на кшталт Google – перекладача, 

ізраїльські івритомовні серіали, які в мережі «Youtube», часто доповнені 

російськомовними, або англомовними титрами, онлайн-уроками і т.п. 

Слід заначити, що електроні засоби вивчення мови, незважаючи на їх бурхливий 

розвиток, все ще не можуть задовольнити потреби у системному вивченні івриту, отже 

можуть розглядатись лише як засоби допомоги вчителю при підготовці або проведенні 

занять, або ж як засоби самовдосконалювання та самопізнання для студентів, що вивчають 

мову. 
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