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Розділ 3. Методика навчання мови і літератури
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Світлана Бабушко, Людмила Соловей
8уШапа ВаЬи&Ько, Нийтуїа 8оіоуєі

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ м о в и ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДОРОСЛИМИ
у ч н я м и р і з н и х в і к о в и х к а т е г о р ій у н е ф о р м а л ь н о м у /
ін ф о р м а л ь н о м у н а в ч а л ь н о м у с е р е д о в и щ і

ШК-ЕОКМАУЩЕОКМАІ Е8Ь АСРШ8ІТІОК ВУ ОІЕЕЕКЕКТ АСЕ
САТЕСОШЕ8 ОЕ ШДАШІАК АОШГ ІЕАККЕК8
У статті представлено результати дослідження шляхів набуття іншомовної компетент
ності дорослими двох вікових категорій (студентів вишу та вітчизняних науковців); виявлено
найбільш типові способи вивчення англійської мови у неформальному та інформальному навчаль
ному середовищі; здійснено їх порівняльний аналіз; охарактеризовано їх схожі та відмінні риси.

Ключові слова: неформальне/інформальне навчальне середовище, набуття іншомовної ком
петентності, шляхи, юні дорослі, старші дорослі, порівняння.

и е ітрогіапсе о£ а Іогеідп Іапдиаде сотреіепсе поуадауз із ипдепіаЬІе Іог еуегуоие.
іесЬпоІодіез апд дІоЬаІігаііоп ргосеззез Ьауе т а д е роІііісаІ, есопотіс, зосіаІ, сиІіигаІ, едисаііопаІ
соппесііопз Ьеіуееп соипігіез уегу іідЬі. РеорІе пеед іо со тти п ісаіе апд іЬе ЕпдІізЬ Іапдиаде із
іЬе Ігапса Ііпдиа іЬаі із изед Ьу іЬе т а р г ііу о£ реорІе іЬгоидЬоиі іЬе уогІд іп іЬеіг іпіегпаііопаІ
асііуіііез. 'Лиз, іЬе диезііоп о£ ЕпдІізЬ аз а зесопд (Іогеідп) Іапдиаде (ЬегеіпаЙег - Б8Б) асдиізіііоп
із Ьесотіпд т о ге асиіе. Едисаіогз аге іЬіпкіпд оуег іЬе уауз о£ ітргоуіпд Е8Б іеасЬіпд апд Іеагпіпд
теіЬ одз Іог уагіоиз Іеагпег’з саіедогіез Іг о т уоипдег сЬіІдгеп іо оІдег реорІе. ^ е у аге уіІІіпд іо
та к е изе о£ іппоуаііуе іесЬпідиез, іо іпсгеазе іЬе Іеагпегз’ тоііуаііоп апд деуеІор іЬеіг зеІІ-Іеагпіпд
сотреіепсе іп діЯегепі Іеагпіпд зеіііпдз (ІогтаІ, поп-ІогтаІ апд іпІогтаІ). ^ е гезиІіз о£ іЬеіг
ейогіз аге іІІизігаіед іп а уіде гапде о£ риЬІісаііопз уЬісЬ зЬоуз іЬаі іЬе ргоЬІет о£ Е8Б асдиізіііоп
із геаІІу сиіііпд о£ едде, езресіаІІу Іог адиІіз.
А дгеаі деаІ о£ соггезропдіпд Іііегаіиге Ьаз Ьееп геуіеуед іо іїпд оиі іЬе т о з і зідпііїсапі азресіз
о£ Е8Б Іеагпіпд Ьу адиІіз уЬісЬ аге іпуезіідаіед Ьу зсЬоІагз, зЬагед Ьу іеасЬегз апд ігаіпегз. 'Л е
т а р г ііу о£ іЬе риЬІісаііопз аге деуоіед іо ргасіісаІ азресіз о£ іеасЬіпд адиІіз ЕпдІізЬ аз а зесопд ог
Іогеідп Іапдиаде. 'Л е Іііегаіиге оп іЬе диезііоп сап Ье з и т т а гіге д іпіо 3 дгоирз:
- іЬозе риЬІісаііопз іЬаі іоисЬ теіЬодоІодісаІ диезііопз,
- іЬе агіісІез іЬаі іІІизігаіе уагіоиз рзусЬоІодісаІ арргоасЬез,
- іЬе рарегз іЬаі ргезепі іЬе Ііпдиізііс азресіз о£ Е8Б Іеагпіпд.
МозіІу, аІІ о£ іЬ е т сопсегп Е8Б Іеагпіпд Ьу адиІіз іп ІогтаІ едисаііоп. Бог ехатрІе, Уаззіп,
8. 2. апд АІтедгеп, А. іпуезіідаіе іЬе регсерііопз апд аііііидез о£ адиІі Іеагпегз іоуагдз геадіпд
ЕпдІізЬ таіегіаІз уіа Іпіегпеі іп іЬеіг Е8Б сІаззгоот Іеагпіпд. ^ е у с о т е іо іЬе сопсІизіоп іЬаі
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«шиііішеТіа арріісаііопз сап ехегі роуегіиі шоііуаііоп апТ ргоуіТе ЬогеТ 8іиТепі8 уііЬ ехсіііпд
п еу уау8 іо іеагп» [15, с. 6287].
УіЬегд, О. апТ СгопіипТ, А. ехатіпе іЬе сиггепі 8іаіе о£ и8іпд шоЬіІе іесЬпоіоду Ьу уоипдег
аТиіі8 уЬо аге 8іиТепі8 о£ ЬідЬег еТисаііопаі іп8іііиііоп8 апТ іЬеіг аііііиТе іоуагТ8 іі. 'Л е 8іиТу і8
Топе £гош 8осіо-сиііигаі рег8ресііуе 8Ьоуіпд іЬаі Е8Ь іеагпіпд іо Ье іЬе шо8і ішрогіапі сиііиге8Ьаріпд Іасіог [14, с. 170].
^ е 1асіог8 уЬісЬ аге геіеуапі іо іЬе ргеТісііоп о£ 8иссе88 оп Епдіі8Ь ог Югеідп іапдиаде іеагпіпд
£ог аТиіі8 апТ Юг сЬііТгеп аге рге8епіеТ іп іЬе агіісіе «А 8іиТу оп іЬе еЙесі о£ шшіс оп Епдіі8Ь
еТисаііоп» [1, с. 254].
Опіу £еу риЬіісаііоп8 іоисЬ іЬе ресиііагіііе8 о£ Е8Ь іеагпіпд Ьу аТиіі8 іп поп-іогшаі ог іпЮгшаі
еТисаііопаі 8еіііпд8. Іп іЬі8 сопіехі, іЬе ге8иіі8 о£ іЬе рііоі 8іиТу Ьу 8опд, У. £ апТ Рох, К. аге о£ дгеаі
іпіеге8і. ^ е ге8еагсЬег8 ехріогеТ іЬе уогкіпд аТиіі іеагпег8’ ехрегіепсе о£ шоЬііе іесЬпоіоду іп Е8Ь
уосаЬиіагу іеагпіпд іп іЬеіг уогкріасе [13, с. 155].
КаіЬег геіаіеТ іо іЬе іоріс о£ оиг 8іиТу і8 іЬе рарег оп іЬе Теуеіоршепі о£ 8сіепіійс сошшипісаііоп
8кііі8 Ьу а дгоир о£ ге8еагсЬег8 Сашегоп, С., Соіііе С. Ь., ВаіТ-мп, С. Б. еі аі. 'Л еу іпуе8іідаіеТ Ьоу
шепіогеТ ^ипіог ге8еагсЬег8 іеагп 8сіепіійс сошшипісаііоп 8кііі8 апТ іЬе шепіог’8 гоіе іп іЬі8
ргосе88 [3, с. 1500]. Іі і8 аЬоиі іЬе аТиіі8’ іеагпіпд ргосе88 іп поп-ІЬгшаі еТисаііопаі епуігопшепі,
Ьиі іі Тое8 поі геуеаі іЬе ресиііагіііе8 о£ Е8Ь іеагпіпд. 'ЛоидЬ іЬе ргосе88е8 о£ асдиігіпд 8сіепіійс
сошшипісаііоп 8кііі8 сап Ье шисЬ аііке іЬе асдиі8іііоп о£ Іогеідп іапдиаде 8кііі8. Уеі, 8іиТіе8 о£
поп-£огшаі/іп£огшаі Е8Ь іеагпіпд Ьу ТіЙегепі дгоир8 о£ аТиіі8 Ьауе поі Ьееп ипТег соп8іТегаііоп.
Іп у іеу о£ іЬі8, іЬе доаі о£ ІЙІ8 риЬІісаІіоп і8 іо іпуе8іідаіе іЬе уау8 о£ поп-£огшаі/іп£огшаі
Е8Ь іеагпіпд Ьу аТиіі8. Іі і8 аі8о аішеТ аі іЬе сошрагі8оп Ьеіуееп 2 дгоир8 о£ аТиіі8: уоипдег апТ
8епіог, 8іиТепі8 аі іегііагу іеуеі апТ 8сЬоіаг8, іп іЬе М о у іп д дие8ііоп8: £гедиепсу о£ поп-£огшаі/
іп£огшаі іеагпіпд, соггеіаііоп Ьеіуееп еТисаііоп іеуеі апТ Е8Ь ехрегіепсе, £асіог8 о£ ішрогіапсе
апТ рег8опаі Ьепейі8 £гош Е8Ь іеагпіпд. АТТіііопаііу, у е уііі апаіуге іЬе оріпіоп8 апТ 8идде8ііоп8
шаТе Ьу іЬе8е саіедогіе8 о£ аТиіі8 о£ Ь оу іо ішргоуе Е8Ь іеагпіпд.
То асЬіеуе іЬе е8іаЬіі8ЬеТ оЬ^есііуе8, а дие8ііоппаіге уа8 Те8ідпеТ. Іі іпсіиТеТ 15 дие8ііоп8 о£ 3
іуре8 - сіо8е-епТеТ, ореп-епТеТ апТ шіхеТ. 'Л е Йг8і опе8 (5 о£ іЬеш) ішрііеТ іЬе ап8уег8 «уе8/по»
ог сЬоо8іпд опе Тейпііе ап8^ег £гош іЬе іі8і о£ іЬе оЯегед. ^ е г е ^а8 опіу 1ореп-епдед дие8ііоп
а8 £ог іЬе ге8ропТепі8 оріпіоп Ь о ^ іо ішргоуе іЬе ^ау8 о£ іеагпіпд Епдіі8Ь а8 а 8есопд іапдиаде.
^ е ге8і 9 дие8ііоп8 ^еге о£ шіхед іуре. ^ е у ой^егеТ іЬе ге8ропдепі8 іо сЬоо8е а8 шапу ап8^ег8 а8
іЬеу 8иііеТ іЬеш, іп іЬеіг оріпіоп. Іп аТТіііоп, іЬе8е дие8ііоп8 а8кеТ іЬе ге8ропТепі8 іо 8ресі£у іЬе
Теіаіі8 о£ іЬеіг ап8^ег8.
Т^о аде дгоир8 о£ аТиіі8 ^еге сЬо8еп £ог іЬі8 ге8еагсЬ. ^ е ашоипі о£ рагіісірапі8 ута8 8ирро8еТ
іо Ье 50. Опе дгоир сошргі8еТ о£ 26 уоипд аТиіі8 адеТ £гош 18 іо 20 уеаг8 оіТ. Аіі о£ іЬеш аге
8іиТепі8 о£ Вогу8 СгіпсЬепко Куіу Ипіуег8ііу о£ іЬе Йг8і уеаг о£ 8іиТу.
^ е 8есопТ дгоир іпуоіуеТ 24 аТиіі8 - 8сЬоіаг8 £гош іЬе 8сіепіійс ііЬгагу апТ ТіЙегепі
асаТешіс іп8іііиііоп8 о£ Маііопаі АсаТешу о£ ЕТисаііопаі 8сіепсе8 о£ Икгаіпе. ^ е 8сЬоіаг8 ^еге іЬе
рагіісірапі8 о£ іЬе ехрегішепі аі Іп8іііиіе о£ РеТадодісаі апТ АТиіі ЕТисаііоп о£ №ііопаі АсаТешу о£
ЕТисаііопаі 8сіепсе8 о£ Икгаіпе. Оп іЬе іпіііаііуе шаТе Ьу Рго1е88ог Ьагу8а Ьикіапоуа, іЬе Бігесіог
о£ іЬе шепііопеТ асаТешіс іп8іііиііоп, іЬеге ^а8 огдапігеТ 3 шопіЬ’8 Епдіі8Ь іапдиаде соиг8е8 £ог
Икгаіпіап 8сЬоіаг8. Опе о£ іЬі8 риЬіісаііоп аиіЬог8 (8уіііапа ВаЬи8Ько) ^огкеТ а8 а реег іеасЬег аі
іЬе8е соиг8е8. Моге іпґогшаііоп аЬоиі іЬі8 іпіііаііуе і8 герге8епіеТ іп іЬе агіісіе риЬіі8ЬеТ іп Уоіише
44/2016 о£ ^ е М е^ ЕТисаііопаі Кеуіе^ [2, с. 230-239].
Аіі іп аіі, 49 дие8ііоппаіге8 утеге ЬапТеТ оиі (1 ехресіеТ рагіісірапі ІаііеТ іо соше оп іЬе Тау
о£ іЬе 8игуеу). 'Л ш , 25 ипіуег8ііу 8іиТепі8 апТ 24 Икгаіпіап 8сЬоіаг8 іоок рагі іп іЬе іпуе8іідаііоп.
8исЬ Тіуег8е аТиіі саіедогіе8 уеге сЬо8еп іо сЬеск і£ іЬеге аге апу 8ішііагіііе8 апТ ТіЙегепсе8 іп
асдиігіпд Іогеідп іапдиаде сошреіепсе іп поп-£огшаі 8еіііпд Ьеіуееп ТіЙегепі аде апТ сіуіі 8іаіи8
дгоир8 о£ аТиіі8.
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ЩЬеп сопТисііпд апу еТисаііопаі гезеагсЬ уагіоиз теіЬоТз апТ теіЬоТоіодіез аге Тга^п оп
[4, с. 143; 10], Ьиі іЬе шозі сошшопіу изеТ аге диаіііаііуе апТ диапіііаііуе. ^ е і г ітрогіапсе саппоі
Ье оуегезіітаіеТ аз іЬе йгзі опе діуез іЬе Ьезі апз^егз апТ зЬеТз іідЬі оп а рагіісиїаг ргоЬІет ^ЬісЬ
із оЙеп диаіііаііуе іп паіиге [9]. АпТ іЬе диапіііаііуе теіЬ оТ діуез а гезеагсЬег ап оррогіипііу «іо
іатіііагіге ш іЬ іЬе ргоЬіет ог сопсері іо Ье зіиТіеТ, апТ регЬарз депегаіе ЬуроіЬезез іо Ье іезіеТ»
[5, с. 597].
То соііесі іЬе ргорег Таіа іог іЬе гезеагсЬ апТ іо уаііТаіе ііз гезиііз, іі із паіигаі іо изе іЬезе і^ о
теіЬоТз іп сотріех, шіЬоиі зерагаііпд іЬ е т Ьесаизе «іі із ... ^Ь аі апуопе утоиіТ То ^Ь о ^апіеТ
іо апзугег апу геаі зеі оі гезеагсЬ диезііопз (СогагТ 2012, 12). Ще аізо зиррогі іЬіз іТеа аз «іЬе
Тетагсаііоп ііпе» Ьеі^ееп іЬе іуто іурез оі теіЬоТз із ТіШсиіі іо Ье Тга^п апТ іі із «а теапіпдіезз
ігаТіііоп оі ТіуіТіпд Таіа іпіо іЬе іуто ^ утогТ зііоз» [6].
'Лиз, іо асЬіеуе іЬе езіаЬіізЬеТ доаіз оі оиг гезеагсЬ, ^ е изеТ іЬе диаіііаііуе апТ диапіііаііуе
теіЬоТз іп іЬеіг іоидЬ сотЬіпаііоп. Ш з аііо^еТ из іо геаііге іЬеіг аТуапіадез, такіп д іЬе гезеагсЬ
« ііт е сопзитіпд апТ гезоигсе іпіепзіуе» [12, с. 17].
'Лапкз іо іЬе диаіііаііуе теіЬ оТ, іЬе іпуезіідаііоп ^аз ТезідпеТ; іЬе Таіа ^аз огдапігеТ,
ассоипіеТ Іог іЬе гезропТепіз’ сЬагасіегізіісз (аде, депТег, еТисаііоп, ехрегіепсе оі зіиТуіпд ЕпдіізЬ,
еіс.). Аі іЬе зате ііт е , іЬе диапіііаііуе теіЬоТ ^аз изеТ іп діуіпд іЬе диезііоппаіге іо іЬе гезропТепіз
апТ іп апаіугіпд іЬе гесеіуеТ Таіа. Рідигез, питегаіз, зіаіізіісз ЬеіреТ іо теазиге апТ зіапТагТіге
іЬе іпуезіідаіеТ рЬепотепоп, іо уаііТаіе іЬе гезиііз апТ іо т а к е іЬ е т геііаЬіе.
Оиі оі 49 диезііоппаігез діуеп іо іЬе рагіісірапіз, іЬеге аге 45 іетаіез апТ опіу 4 т а іе
гезропТепіз. ^ е гаііо оі т а іе іо іетаіе із арргохітаіеіу 1 іо 11. ^ е геазоп Іог іЬіз ТіЯегепсе іп
депТег із іЬе ргоіеззіоп - реТадоду. Ипіуегзііу зіиТепіз аге зіиТуіпд іо Ь есоте іиіиге зесопТагу
зсЬооі іеасЬегз апТ зсЬоіагз аге епдадеТ іп еТисаііопаі зрЬеге аз ^еіі. Ш з гаііо Тізріауз дгеаі
Тга^Ьаскз іп Икгаіпіап еТисаііопаі зузіет Ш ісЬ іаскз т а іе іеасЬегз апТ т а іе зсЬоіагз іп іЬе
еТисаііопаі йеіТ. 'Ш геазоп Іог іЬіз із а іо ^ тоііуаііоп оі т а іе іеасЬегз іо іеасЬ Тие іо іЬе іоуг
зосіаі зіаіиз о і а іеасЬег, іо ^ заіагіез, іЬе аЬзепсе оі дооТ рготоііоп ргозресіз апТ оіЬегз.
Ш зесопТ диезііоп сопсегпз іЬе аде о і іЬе гезропТепіз Ш Ь іЬе а іт іо ігасе зо те геіаііопзЬірз
Ьеі^ееп іЬе аде апТ іЬе оЬ)есііуез оі асдиігіпд ЕЗЬ сотреіепсе. Ш г е аге іЬгее аде дгоирз оі
гезропТепіз, іЬе т а іп опе сотргізіпд оі 25 реоріе із ипіуегзііу зіиТепіз адеТ 18-25, Ш ііе іЬе
зсЬоіагз’ аде іаііз Ш Ьіп 2 зиЬдгоирз: Ьеі^ееп 36-45 апТ 46-55 уеагз оіТ. N гезропТепіз о і 26-35
уеагз оіТ апТ оіТег іЬап 56 іоок рагі іп іЬе зигуеу.
АпоіЬег диезііоп із іо зее Ш аі іеуеі оі еТисаііоп іЬе гезропТепіз Ьауе іп огТег іо ипТегзіапТ іЬе
зідпійсапсе оі іогеідп іапдиаде сотреіепсе іог іЬе рагіісірапіз апТ іі іЬе еТисаііоп іеуеі іпйиепсез
іЬе тоііуаііоп іасіогз о і Е8Ь асдиізіііоп. Іп депегаі, атопд іЬе ипіуегзііу дгоир 23 зіиТепіз Ьауе
йпізЬеТ зсЬооі, 2 Ьауе аігеаТу доі іЬеіг ВасЬеіог’ Иедгее апТ іі’з іЬеіг зесопТ ЬідЬег еТисаііоп.
А топд іЬе Е8Ь соигзе дгоир 20 аТиіі іеагпегз аге РЬИз апТ 4 гезропТепіз Ьауе іЬеіг Мазіег’з Иедгее.
Ш диезііоп Ь о ^ іопд іЬе гезропТепіз Ьауе Ьееп іеагпіпд ЕпдіізЬ ^аз діуеп іо сотраге іЬе
Тигаііоп оі Е8Ь іеагпіпд ехрегіепсе іп ТіЯегепі аТиіі аде дгоирз. Іі арреагеТ іЬаі ЬоіЬ аТиіі саіедогіез
Ьауе зіиТіеТ Е8Ь іог а іопд регіоТ. Ш ЬоТу іп ЬоіЬ дгоирз Ьаз Ьееп іеагпіпд ЕпдіізЬ іог іезз іЬап
1 уеаг. Ш регіоТ оі 2-5 уеагз ^аз ТеуоіеТ іо іеагпіпд ЕпдіізЬ Ьу 2 ипіуегзііу зіиТепіз Ш ііе попе
оі зепіог гезропТепіз Ьауе іеагпі Е8Ь іог зисЬ а зЬогі ііт е . 'Ш іасі Ш Ь іЬе уоипдег аТиііз т а у
з е е т зігапде іі іо сопзіТег іЬе іасі іЬаі а іогеідп іапдиаде іеагпіпд із сотргеЬепзіуе іп Икгаіпіап
зсЬооіз іг о т іЬе йгзі іо г т ассогТіпд іо іЬе Міпізігу оі ЕТисаііоп апТ 8сіепсе о і Икгаіпе Иесгее
апТ іЬе іурісаі зсЬооі сиггісиіа [8].
Іі сап Ье зиррозеТ іЬаі іЬезе 2 гезропТепіз іеагпі апоіЬег іогеідп іапдиаде аі зсЬооі апТ зіагіеТ
іеагпіпд ЕпдіізЬ аз а зесопТ іогеідп іапдиаде опіу аі іЬе Ипіуегзііу. 11 зіиТепіз (22,5%) уегзиз 8
зсЬоіагз (16,4%) Ьауе Ьееп іеагпіпд ЕпдіізЬ Ш Ьіп 5-10 уеагз’ регіоТ. ^ е диезііоп агізез іп геіаііоп
іо зсЬоіагз Ш о аге зиррозеТ іо іеагп а іогеідп іапдиаде аі зесопТагу зсЬооі (аі іеазі 10 уеагз), аі
ипіуегзііу (іг о т 4 іо 5 уеагз). Виі іп іасі, іЬеу роіпіеТ оиі іЬе регіоТ поі ехсееТіпд 10 уеагз. Ш
геазоп сап Ье іЬе зате. Ш у зіиТіеТ апоіЬег іогеідп іапдиаде еііЬег аі ипіуегзііу ог аі зсЬооі. 10
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8іидепі8 апд 16 8сЬо1аг8 Ьауе Ьееи 1еагпіпд ЕпдіізЬ Іог шоге іЬап 10 уеагз ^ЬісЬ сопзіііиіе 20,4%
апд 32,7% согге8ропдіпд1у.
8еетіпд1у, іЬе 1опдег регіод о і 1еагпіпд, іЬе Ьеііег гезиІїз аге Ііке іЬе 8ііиаііоп і8 ш іЬ сЬі1дгеп.
^ е 8иссе88Іиі Іогеідп 1апдиаде 1еагпіпд Ьу сЬі1дгеп дерепд8 оп іЬеіг 8репдіпд а 1опд Ііше іп 1еагпіпд
іЬаі 1апдиаде [11, с. 161].
Ио^еуег, і! і8 по! іЬе са8е ш іЬ ади1і8. Ади1і8 оЙеп Іаі1 іо Іеагп а Іогеідп 1апдиаде Ьесаи8е
іЬеу саппоі іпуе8і іЬе ргорег ііт е іп 1еагпіпд іЬе 1апдиаде [11, с. 162].. Икгаіпіап 8сЬо1аг8 іп оиг
8іиду іпуе8іед диііе а 1оі оі ііт е іп Е8Ь 1еагпіпд (т о ге іЬап 10 уеаг8) Ьиі і! дое8 по! те а п іЬеу
Ьауе деуе1оред іЬе песе88агу Е8Ь сотреіепсе8. ^ е 1епдіЬ оі 8іидуіпд 8еет8 поі іо Ье ап іпдісаіог
оі еЯесііуепе88. ^ е 8сЬо1аг8 ^Ь о іоок рагі іп іЬе 8игуеу аге іп ехігете пеед оі Е8Ь кпо^1едде аі
В2 1еуе1 ^ЬісЬ Ьа8 поі Ьееп асЬіеуед Ьу іЬ е т Ьу іЬі8 ііт е . ^ е 8 е ге8и1і8 8Ьоуг апоіЬег дга^Ьаск оі
Икгаіпіап едисаііопа1 8у8іет - 1о^ ейесііуепе88 о і апу Іогеідп 1апдиаде іеасЬіпд.
Опе т о ге дие8ііоп оЯег8 іЬе ге8ропдепі8 іо сЬоо8е оиі оі іЬе 1і8і а11 іЬе ^ау8 іЬеу Ьауе и8ед іо
1еагп Епд1ізЬ оиі8іде іЬе 1огта1 едисаііопа1 8еіііпд8. 4 орііоп8 аге 1і8іед: іп 1апдиаде соиг8е8, ш іЬ
а ргіуаіе іеасЬег, 8е1£-8іиду ш іЬ іЬе ргіпіед таіегіа18 апд 8е1£-8іиду іЬгоидЬ іЬе Іпіегпеі. ТаЬ1е 1
сопіаіп8 іЬе Йдиге8 о і рори1агііу о і іЬе тепііопед ^ау8 іп ЬоіЬ дгоир8.
^ е Йдиге8 іп іЬе іаЬ1е 8Ьо^ іЬаі 8 ипіуешіу 8іидепі8 и8е 1апдиаде соиг8е8 іо деуе1ор Е8Ь
сотреіепсе ^Ьі1е іЬе питЬег о і 8сЬо1аг8 ^Ьо ргеіег іЬі8 у/ау і8 іЬгее ііт е 8 ЬідЬег апд таке8 100%.
^ е геа8оп 1іе8 іп іЬе аЬі1ііу апд де8іге іо ^о гк іп іе а т . Аі іЬе 8ате ііт е , а11 8сЬо1аг8 до поі сЬоо8е
іЬе ргіуаіе іеасЬег’8 едисаііопа1 8егуісе8. 'Л е ехр1апаііоп іо іЬіз сап Ье іоипд іп М. Кпоу4е8’ іЬеогу оі
реси1іагіііе8 оі ади1і’8 1еагпіпд. Опе о і Ьі8 8іаіетепі8 8ау8 іЬаі ади1і8 аге іпдерепдепі апд 8е11-огіепіед
^Ь о аге ш11іпд іо тападе іЬеіг о^п 1еагпіпд [7 с. 11-12].. Іі теап8 іЬаі таіиге ади1і8 доп’і ^апі
іо Ье іаидЬі іпдіуідиаПу, іо Ьесоте дерепдепі оп іЬе іеасЬег а8 іі геіигпіпд Ьаск іо 8сЬоо1 уеаг8.
ТаЬїє 1.

Коп-РогшаІ Шау8 о£ Е8Ь Іеагпіпд
Саіедогіе8 оІ ади1і8

Ьапдиаде
Соиг8е8

Ргіуаіе ТеасЬег

8е11-8іиду
Ргіпіед
Іпіегпеі
Маіегіа18
Ке8оигсе8
Уоипдег ади1і8 (ипіуег8ііу 8іидепі8)
8
20
9
25
24
24
Ади1і8 (8сЬо1аг8)
8
^ е іасі іЬаі 20 реор1е іг о т іЬе ипіуег8ііу дгоир Ьауе и8ед ог аге и8іпд іЬе 8егуісе8 оі ргіуаіе
іеасЬег8 ргоуе8 іЬаі іЬеу аге поі іаг а^ау іг о т 8сЬоо1сЬі1дгеп’8 аде апд аге 8іі11 асси8іотед іо Ьеіпд
іаидЬі.
ІпіегезііпдГу, ЬоіЬ саіедогіе8 тепііоп 8е1і-8іиду а8 а ге1іаЬ1е поп-Югта1 теіЬ о д оі іогеідп
1апдиаде асдиі8іііоп. А1то8і едиа1 питЬег о і ге8ропдепі8 и8е уагіои8 ргіпіед таіегіа18 іо та8іег
іЬеіг Е8Ь 8кі118. Виі іЬе т о 8 і 8ігікіпд і8 іЬаі 100% оі ге8ропдепі8 іп ЬоіЬ дгоир8 т а к е и8е о і іЬе
оп-1іпе ге8оигсе8 іо асЬіеуе іЬеіг доак Ш 8 детоп8ігаіе8 Ьоуг деер1у іЬе Іпіегпеі Ьа8 гооіед іізе1£ іп
іЬе 1еагпіпд ргосе88 іп 8рііе оі іЬе аде дідегепсе8. 8епіог ади1і8, іЬоидЬ Ьогп іп іЬе ргеуіош сепіигу,
геіег іо іЬе 8ате іесЬпо1одіса1 іоо18 а8 уоипдег ади1і8 ^Ьо угеге Ьогп іп дідііа1 ііте8.
^ е дие8ііоп Ь о ^ оЙеп іЬе ге8ропдепі8 аге епдадед іп іЬе 1еагпіпд асііуіііе8 оиі8іде іЬе іогта1
епуігоптепі ітр1іед 5 ап8^ег8: опсе а ^еек, і^ісе, іЬгісе, іоиг ііт е 8 а угеек апд а1то8і еуегу дау.
Уоипдег ади1і8 аге епдадед іп Е8Ь 1еагпіпд то8і1у іЬгее ог Іоиг ііт е 8 а ^еек, іЬе 1аііег Ьеіпд іЬе
реак ш іЬ 14 8іидепі8. 2 ге8ропдепі8 Іг о т іЬі8 дгоир іепд іо 1еагп а1то8і еуегу дау. 8сЬо1аг8 сЬо8е
іЬе ап8^ег «і^о ііт е 8 а ^еек». к о і а 8іпд1е таіиге ади1і деуоіе8 Ьіт/Ьег8е1і іо 1еагпіпд іЬе Іогеідп
1апдиаде оЙепег іЬап і^ісе а ^еек. Іп депега1, іЬе раііегп8 о і іЬе Е8Ь 1еагпіпд і8 Ьесаи8е 8сЬо1аг8
1еагп Іго т 1 іо 2 ііт е 8 а ^еек ^Ьі1е ипіуег8ііу 8іидепі8 до іЬаі і^ісе оЙепег.
^ е ехр1апаііоп іо іЬі8 рЬепотепоп і8 гаіЬег 8ітр1е. 8іидепі8, ^Ьо8е т а іп оссираііоп і8
8іидуіпд, йпд іЬе ро88іЬі1ііу іо ітргоуе іЬеіг Е8Ь 8кі11з т о ге еа8і1у іЬап іЬе 8сЬо1аг8 ^Ьо аге Ьи8у
ш іЬ іЬеіг ^оЬ, 8сіепіійс асііуііу, іаті1у, Ьои8еЬо1д сЬоге8.
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Л$ 100% о£ ге8ропдеп!8 ше Іи іе т е і іп !Ьеіг поп-£огта1 Е8Ь Іеатіид, і! ^а8 іп!еге8!іп§ 1о йпд
ои! Ь о ^ ойеп апд ^ЬісЬ Іп!егпе! ге8оигсе8 угеге шед. 8о, опе шоге дие8Ііоп соппес!ед ш !Ь !Ье
£гедиепсу о£ Іеагпіпд ^а8 оЙегед. 8исЬ ор!іоп8 ^еге оЙегед: уегу оЙеп, 8о те!іте8, до по! и8е апд
!Ье гедие8І !о 8ресі£у ^Ь а! ге8оигсе8 угеге аррІіед. 'Л е гесеіуед да!а 8Ьо^ !Ьа! 20 8!идеп!8 ои! о£ 25
саппо! Іеагп ш!Ьои! £гедиеп! и8е о£ Іп!егпе! ге8оигсе8. Апд опІу 5 8!идеп!8 до і! £гот !і т е !о !іт е .
А8 £ог !Ье 8есопд дгоир, 24 оІдег адиІ!8 (100%) 8Ьо^ед !Ьа! !Ьеу аррІіед !о Іп!егпе! £гот !іт е !о !іт е .
^ е 8 е ге8иІ!8 до по! соп!гадіс! !Ье аЬоуе дезсгіЬед ріс!иге о£ депегаІ £гедиепсу о£ Е8Ь Іеагпіпд.
^ е депегаІ !гепд і8 !Ьа! уоипдег ге8ропдеп!8 аге т о ге ас!іуе !Ьап !Ьеіг оІдег опе8 іп Ьо!Ь Е8Ь
Іеагпіпд апд іп £гедиеп! и8е о£ Іп!егпе! ге8оигсе8.
^ е ореп дие8!іоп аЬои! ^Ь а! Іп!егпе! ге8оигсе8 аге и8ед ^а8 по! ашугегед Ьу апу 8сЬо1аг ^ЬіІе
20 8!идеп!8 герІіед !Ье ЮІІо^іпд: оп-Ііпе діс!іопагіе8, е-ге£егепсе Ьоокз іп д га т т а г, саг!ооп8 апд
Шт8 іп ЕпдІізЬ, уои-!иЬе, оп-Ііпе !гап8Іа!ог8, діЙегеп! Епд1і8Ь-8реакіпд 8і!е8. 8игргі8іпд1у, по! а
8іпд1е ге8ропдеп! теп!іопед апу Епд1ізЬ 8реакіпд оп-1іпе соиг8е8. І! т а у Ье сопс1идед !Ьа! !Ье8е
1еагпіпд !оо18 апд ге8оигсе8 Ьауе по! Ьесоте рори1аг іп Ш т а т е уе!.
Ше ап8^ег8 аЬои! !Ье 1еуе1 о£ 8і§пійсапсе о£ Е8Ь 1еагпіпд (уегу ітрог!ап!, ітрог!ап!, дідп’!
!Ьіпк аЬои! і!, по! уегу ітрог!ап!, по! ітрог!ап!) 8Ьо^ !Ьа! !Ье та)огі!у о£ 8!идеп!8 (23) апд 8сЬо1аг8,
(20) соп8ідег і! уегу ітрог!ап! Ш ісЬ і8 47% апд 41% ассогдіпд1у. Ше ге8! о£ ге8ропдеп!8 (2 8!идеп!8
- 4% апд 4 8сЬо1аг8 - 8%) Ье1іеуе !Ьа! 1еагпіпд Епд1ізЬ і8 ітрог!ап! £ог !Ь е т . Іп!еге8!іпд1у, !Ьа! по!
а 8іпд1е ге8ропдеп! іп Ьо!Ь дгоир8 Ьа8 сЬо8еп о!Ьег ор!іоп8. І! т а у ргоуе !Ьа! Е8Ь 1еагпіпд і8 Ьеіпд
гесодпігед п о^ а8 опе о£ !Ье ади1! 1і!егасу 8кі11з Ш ісЬ аге песе88агу £ог 1і£е апд ^огк.
Ше ге1а!ед дие8!іоп ^а8 !о а88е88 !Ье 1і8!ед ор!іоп8 (Е8Ь 1еагпіпд деуе1ор8 ро8і!іуе а!!і!иде
!о^агд8 1еагпіпд, і! еуо1уе8 8е1£-8!иду 8кі11з, і! то!іуа!е8 а рег8оп, і! деуе1ор8 сотти п іса!іоп 8кі11з,
і! епсоигаде8 !Ье деуе1ортеп! о£ !е а т утогк 8кі11з, і! деуе1ор8 ІТ 8кі11з апд і! гаі8е8 !Ье 1еуе1 о£
сопйдепсе апд 8е1£-е8!еет) оп !Ье 8са1е £гот !Ье т о 8 ! !о !Ье 1езз ітрог!ап! (£гот 5 !о 1). ТаЬ1е 1
Ье1о^ ді8р1ау8 !Ье гесеіуед да!а.
ТаЬїв 1.

Ішротіапсе о£ Е8Ь Іеатпіпд
Ьеагпіпд Еп§1ізЬ деуе1ор8...

Уоипдег ади1!8

8епіог ади1!8

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

а ро8і!іуе а!!і!иде !о 1еагпіпд

5

12

7

1

0

12

8

4

0

0

8е1£-8!иду 8кі118

9

13

2

1

0

12

4

8

0

0

то!іуа!іоп

18

4

3

0

0

16

4

4

0

0

соттипіса!іоп 8кі118

18

5

2

0

0

20

4

0

0

0

!е а т шогк 8кі118

7

11

5

2

0

16

8

0

0

0

ІТ зкіНз

6

10

3

3

3

12

8

4

0

0

8е1£-е8!еет апд гаі8е8 !Ье 1еуе1
о£ сопйдепсе

10

9

3

3

0

12

12

0

0

0

А8 8Ьо^п іп !Ье ТаЬ1е, уоипдег ге8ропдеп!8 !Ьіпк !Ьа! !Ье т о 8 ! ітрог!ап! ге8и1! іп 1еагпіпд
Епд1ізЬ і8 !Ье то!іуа!іоп апд сотти п іса!іоп 8кі11з Ш ісЬ аге деуе1оред дигіпд !Ье поп-£огта1
1еагпіпд ргосе88. А! !Ье 8ате !іт е , 8сЬо1аг8 соп8ідег оп1у опе ге8и1! Ш ісЬ дгеа!1у дотіпа!е8 оуег
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оіЬегз (іЬе деуеіортепі ой сотти п ісаііоп зкіііз) іЬе т о з і ітрогіапі гезиіі. ^ е зесопд т о з і
ітрогіапі йог іЬе йгзі дгоир із іЬе деуеіортепі ой зеій-зіиду зкіііз (13 уоипдег адиііз). Оп іЬе
сопігагу, зсЬоіагз сЬозе 2 роіпіз аз іЬе зесопд ітрогіапі - тоііуаііоп апд іе а т уо гк зкіііз. ВоіЬ
дгоирз ой гезропдепіз уііЬ едиаі питЬег ой рагіісірапіз (12 іп еасЬ дгоир) риі іЬе деуеіортепі ой
розіііуе аііііиде іо іеагпіпд іп іЬе іЬігд ріасе. Виі іЬе уЬоіе рісіиге зеетз гаіЬег іпігідиіпд. МЬеп
аззеззіпд іЬе гезиііз ойпоп-йогтаі іеагпіпд, зепіог адиііз сЬозе опіу уііЬіп 5 іо 3 роіпі гапде уЬііе
уоипдег гезропдепіз уеге т о ге деіаііед. ^ е геазоп йог іЬіз т а у Ье ехріаіпед Ьу іЬе ехрегіепсе
оідег гезропдепіз Ьауе Ьад іп іЬеіг іі£е. 'Л еу арргесіаіе апу іеагпіпд апд аге зиге ой ііз йгиіійиіпезз
іо іЬе т а х і т и т . ^ е с о т т о п іЬіпд йог ЬоіЬ дгоирз із іЬаі по опе іЬіпкз ойЕ8Ь іеагпіпд аз изеіезз.
Аіі рагіісірапіз дід поі аззезз іЬе гезиііз у ііЬ 1 роіпі аз іЬе іеазі ітрогіапі.
Такіпд іЬе аЬоуе-тепііопед зіиду гезиііз іпіо сопзідегаііоп, іЬе йоііоуіпд сопсіизіоп Ьаз
Ьееп та д е. Моп-Югтаі уауз ойЕ8Ь іеагпіпд аге уідеіу изед Ьу адиіі іеагпегз (уоипдег апд зепіог)
іггезресііуе ой іЬеіг аде. ВоіЬ дгоирз діуе іЬе ргіогііу іо іЬе изе ой Іпіегпеі гезоигсез іп деуеіоріпд
іЬеіг Е8Ь сотреіепсез уЬііе ргіпіед таіегіаіз т а у едиаііу аіігасі іеагпегз. 8ітііагіііез аге аізо йоипд
іп іЬе іепдіЬ ой Е8Ь іеагпіпд, ііз еЙесііуепезз апд іп дейпіпд ітрогіапі йасіогз ой іЬе Е8Ь іеагпіпд
ргосезз. Іп зрііе ой іЬеіг аде, іЬе адиііз іп Икгаіпе іеагп ЕпдіізЬ йог т о ге іЬап 10 уеагз аі зсЬооі, аі
соііеде ог ипіуегзііу. Аі іЬе зате ііт е , іЬеу аге поі заіізйед у ііЬ іЬеіг іеуеі ойЕ8Ь сотреіепсез апд
аге іп дгеаі пеед ой ітргоуіпд іЬеіг йогеідп іапдиаде зкіііз. Іп оріпіоп ой ЬоіЬ дгоирз ой іеагпегз,
іЬе т о з і зідпійсапі гезиііз ой Е8Ь іеагпіпд аге, ипдоиЬіедіу, іЬе деуеіортепі ой тоііуаііоп апд
сотти п ісаііоп зкіііз.
^ е діЙегепііаііпд йасіогз аге іЬе изе ой зегуісез ой ап Е8Ь ргіуаіе іеасЬег, іЬе йгедиепсу ой іЬе
іапдиаде іеагпіпд, регзопаі Ьепейіз іЬаі іЬе іеагпегз сап гесеіуе йгот Е8Ь іеагпіпд.
^ и з , іЬоидЬ Е8Ь асдиізіііоп іп поп-йогтаі/іпйогтаі едисаііоп аі йгзі зідЬі т а у зе е т зітііаг
апд соЬегепі йог апу саіедогіез ойіеагпегз, зіііі іЬеге аге діЙегепсез еуеп іпзіде опе дгоир ойадиііз.
Еуідепііу, іЬіз із дие іо іЬе діЙегепсе іп аде апд іЬе атоипі ой іеагпіпд апд іійе ехрегіепсе.

Ке£егепсе8
1. А зіиду оп іЬе еЙесі ойти зіс оп ЕпдіізЬ едисаііоп / ^ е Іоигпаі ойЬіпдиізіісз 8сіепсе. - 2015. Уоі. 72. - рр. 253-273.
2. ВаЬизЬко 8. СЬаііепде йог Икгаіпіап КезеагсЬегз: ЕпдіізЬ аз а 8есопд Ьапдиаде / 8. ВаЬизЬко //
Едисаііопаі Кеуіеу. - 2016. - Уоі. 44(2016). - рр. 230-239.
3. С атегоп С., Соіііе С. Ь., Ваідуіп С. Б. ^ е деуеіортепі ой зсіепіійс сотти п ісаііоп зкіііз:
А диаіііаііуе зіиду ой іЬе регсерііоп ой ігаіпеез апд іЬеіг тепіогз / С. Сатегоп, С. Ь. Соіііе,
С. Р>. Ваідуіп // А садетіс Медісіпе. - 2013. - Уоі. 88 (10). - рр. 1499-1506.
4. СоЬеп Ь., Мапіоп Ь., Моггізоп К. КезеагсЬ МеіЬодз іп Едисаііоп. 6іЬ ед. / Ь. СоЬеп, Ь. Мапіоп,
К. Моггізоп. -Ьопдоп апд
Уогк: Коиііедде, Тауіог апд Ргапсіз Сгоир, 2000. - 465 р.
5. СоіайзЬапі N. Ипдегзіапдіпд КеііаЬііііу апд Уаіідііу іп Оиаіііаііуе КезеагсЬ / N. СоіайзЬапі //
^ е Оиаіііаііуе КезеагсЬ. - 2003. - Уоі. 8(4). Кеігіеуед йгот: Ьіір://пзиутогк. поуа. еди/ідг/
уоі8/ізз4/6
6. Согагд 8. Міхед МеіЬодз КезеагсЬ іп Едисаііоп: 8 о т е СЬаііепдез апд РоззіЬіііііез / 8. Согагд //
Керогі йгот іЬе МагсЬ 8етіпаг, 2012. - ^ е КезеагсЬ Соипсіі о£ Nог^ау. Кеігіеуед £гот: Ьіір://
^^уг. иу. иіо. по/ііз/регзопег /уіі/кігзіік/риЬііказ]опег-рдй-йіег/кіеііе. -тіхед -теіЬ о д з. рдй
7. Кпоуіез М. Апдгадоду іп Асііоп. Арріуіпд тодегп ргіпсіріез ойадиіі едисаііоп / М. Кпоуіез. 8ап Ргапсізсо: Іоззеу Вазз, 1984. - 387 р.
8. Міпізігу ой Едисаііоп апд 8сіепсе ой Икгаіпе Бесгее Ш 409 йгот Аргіі 3, 2012: ОШсіаі зііе.
Кеігіеуед йгот: Ь іір ://у у у . оід. то п . доу. иа/
9. Могоп Сагсіа 8., 'М'ііііз Р. Іпігодисііоп іо іЬе Редадодіс КезеагсЬ Тооі Кіі / 8. Могоп Сагсіа,
Р. ^ ііііз // ^ е НідЬег Едисаііоп А садету Епдіпеегіпд 8иЬ^есі Сепіге Сиіде. - ЬеісезіегзЬіге:
РоидЬЬогоидЬ Ипіуегзііу, 2009. Кеігіеуед йгот: Ь іір з://ууу. Ьеасадету. ас. ик/зузіет/йіез/
редадодіс-гезеагсЬ-іооі-кіі. рдй
10. №уіі1е Т. Едисаііопаі КезеагсЬ: 8 о т е Вазіс Сопсеріз апд Тегтіпоіоду / Т. №уіііе // ^N Е8СО
Іпіегпаііопаі Іпзіііиіе йог Едисаііопаі Ріаппіпд. - 2005. Кеігіеуед йгот: Ь іір ://у у у . ипезсо.
огд/ііер/РИР/ТК_Модз/Ои_Мод1. рдй

Розділ 3. Методика навчання мови і літератури

237

11. Рагк Могасаі. А зиддезііоп £ог адиііз іапдиаде едисаііоп: Оп іЬе Ьазіз о£ «Сгііісаі Регіод» /
Могасаі Рагк // 8ТЕМ ІоигпаІ. - 2005. - Уоі. 6(1). - рр. 157-182.
12. 8шеЬу І. -СЬ. Н оу Сап Оиаіііаііуе апд Оиапіііаііуе Баіа 8еіз Ве Ьіпкед? / І. -СЬ. 8шеЬу // Керогі
£гош іЬе МагсЬ 8етіп аг 2012. ^ е КезеагсЬ Соипсіі о£ Ш т а у . - 2012. Кеігіеуед Іго т : Ьіір://
у у у . иу. иіо. по/ііз/регзопег/уіі/кігзіік/риЬііказрпег-рдРШег/кіеііе. -тіхед -теіЬ о д з. рд£
13. 8опд У. к, Рох К. Іпіедгаііпд т-іесЬпоіоду іпіо МеЬ-Ьазед Е8Ь уосаЬиіагу іеагпіпд £ог уогкіпд
адиіі іеагпегз / У. І. 8опд, К. Рох // ІЕЕЕ Іпіегпаііопаі ^огкзЬ ор оп Ш геіезз апд МоЬііе
ТесЬпоіодіез іп Едисаііоп, Ргосеедіпдз. КїоуетЬег 28-30, 2005, -Т іки зЬ іта Сііу, Іарап: Ипіу,
2005. - рр. 154-158.
14. УіЬегд О., Сгопіипд А. (2013). Сгозз-сиііигаі апаіузіз іоуагдз іЬе изе о£ тоЬііе деуісез іп зесопд
апд Іогеідп іапдиаде іеагпіпд іп ЬідЬег едисаііоп: А сазе Іг о т 8уедеп апд СЬіпа / О. УіЬегд,
А. Сгопіипд // Сотриіегз апд Едисаііоп. - 2013. - Уоі. 69. - рр. 169-180.
15. Уаззіп 8. 2., Аітедгеп А. Оиі-сатриз зіидепіз’ регсерііопз апд аііііидез іоуагдз геадіпд ЕпдіізЬ
таіегіаіз уіа Іпіегпеі іп іЬе Е8Ь сіаззгоот / 8. 2. Уаззіп, А. А ітедгеп // 3гд Іпіегпаііопаі
Сопґегепсе оґЕдисаііоп, КезеагсЬ апд Іппоуаііоп (ІСЕКІ 2010). КїоуетЬег 15-17, 2010. Мадгід,
8раіп, 2010. - рр. 6286-6297.
'Ше ргоЬїет о /ас^иізіііоп о/Епдїізк аз а зесопй їапдиаде із уегу скаїїепдіпд/ог еуету ейисаіей ретзоп
пошайауз, езресіаїїу іп йеуеїоріпд соипітіез, Цкгаіпе Ьеіпд опе о/ікет . Айиїіз изе йі^егепі шауз іо деі
Е8Ь сотреіепсе; тозі о / ікет аге іп поп-/огтаї апй іп/огтаї ейисаііоп. П е доаї о / іке зіийу ш з іо
іпуезіідаіе шкаі ш у з о/поп-/огтаї/іп/огтаї Е8Ь їеагпіпд аге изей Ьу айиїіз іп Цкгаіпе. Тшо аде дгоирз
о / айиїіз ште скозеп іо ігасе іке зітіїагіііез апй йі$егепсез. Тоипдет айиїіз тте зіийепіз аі іегііагу
їеуеї апй зепіог айиїіз шеге зскоїагз аі асайетісіап іпзіііиііопз. А зресіаїїу йезідпей циезііоппаіге шаз
діуеп іо 50 гезропйепіз іофпй оиі ікеіг Ьаскдгоипй; іо ійепіі/у іке тозі іурісаї шауз о/їеагпіпд Епдїізк;
іо сотраге ікет іп іке /щ и е п с у о / їеагпіпд, іп ітрогіапсе, регзопаї Ьепефіз; іо апаїуге іке о$егей
зиддезііопз кош іо ітртоуе іке ефсіепсу о/Е8Ь їеагпіпд. П е оЬіаіпей гезиїіз зкошей ікаі поп-/огтаї
шауз о /Е 81 їеагпіпд аге рориїаг апй шійеїу изей Ьу Ьоік дгоирз о/гезропйепіз. Иошеуег, ікеге аге тоге
йі^егепсез ікап зітіїагіііез іп ікеіг поп-/огтаї/іп/огтаї шауз о /Е 81 асциізіііоп шкіск сап Ье ехрїаіпей
Ьу йі^егепі аде апй ехрегіепсе.
Кеу шогй$: поп-/огтаї/іп/огтаї ейисаііоп, Е8Ь асциізіііоп, шауз, уоипдег айиїіз, зепіог айиїіз,
Цкгаіпе, сотрагізоп.
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОБАНОСТІ У МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО
СПІЛКУВАННЯ
СМТЕМА А Ш ІЕУЕЬ8 ОЕ ЕОТШ Е ТОШІ8М 8РЕСІАИ8Т8’
КЕАИШЕ88 ТО ЕОКЕІСК ЬАКОТАСЕ СОМІШМСАТІОК
У статті аналізуються поняття «критерій», «рівень», «готовність до іншомовного спіл
кування». Подано характеристику критеріїв та рівнів сформованості у майбутніх фахівців
сфери туризму готовності до іншомовного спілкування. Розглянуто проблему сформованості
у майбутніх фахівців сфери туризму готовності до іншомовного спілкування.
Ключові слова: критерій; рівень; готовність; іншомовне спілкування; студенти вищ их
навчальних закладів; сфера туризму.
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