
Motivating students, teachers should also remember that language is а 

part of one's identity and is used to convey this identity to others. As а 

result, foreign language leaming has а significant impact on the social Ьeing 

of the leamer, since it involves the adoption of new social and cultural 

Ьehaviours and ways ofthinking. 

No matter what the underlying motivation to study а second language, 

what cannot Ье disputed is the fact that motivation is an important issue of 

successful second or foreign language acquisition. 
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КРИТЕРІІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ У НАВЧАННІІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ ВА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСВОГО ПІДХОДУ 
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Зростаючий іпrерес шrrаннь ocвint носкrь закономірний характер, 

який відбиває тенденцїі загальносвітовоrо цивілізаційноrо процесу. Відома 

традиційна модель освіПІ гrракmчно завжди ЯВЛJІЄ собою звичайну 

трансляцію куль'І)'ри, притому, як правило, деякої монокуль'І)'ри, яка панує 

У даному суспільстві і державі в певний час. Основним змістом такої осві'ПІ 

зазвичай є навЧЗННІІ., uю розуміЄІЬСя як звичайне засвоєнн.я С'І)'деmзми 

деякої суми накопичених ЛЮде11!0М знань у різних гапузях, в значній мірі

розрізнених знань, з метою підготовки фахівця, roroвoro вкmочИПІся в 

існуючі соціально-економічні інсппуrи і комллекси. 
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При цьому вважається можливим і доста11іім nеренесення у свідомість 

1JtX, хто навчається, спеціально виділеноrо і відnовідним чином 

обробленого куль'І)'рНОrо матеріапу. У такій формі ocвint людина не -rільки 

не є суб'єктом освіПІьоrо процесу, а й взагалі є відсутньою як особисrість, 

що є об'єктом навчання. Як відомо, цілком адекваrnі цим принциповим 

усrановленням і традиційні форми осві'rnьої діяльності: урок, питання, 

відnовідь; лекція, завдання, семінар. Дана освіта авторитарна і тоталітарна 

юс за змістом, так і за формою, причому авторитарність зміС'І)' осві'ПІ є 

к.пючовим момекrом, який зумовлює і все інше в освітніх системах і 

коммексах. Така освіта немає жодного установлення на особисrісне 

самовизначення, nошук образів себе, своїх думок і noчyrriв, своrо жmтя у 

цьому світі . Інакше кажучи, така освіта взагалі не є освіrою у власному 

значенні І.ІЬОГО слова, яке розуміЄІЬСя як процес становлення людини. 

Досягнення більшої сумісносrі та порівнянності систем вищої осві'ПІ 

вимагає безперервноrо вдоскоНЗJІення. Розгляд Ме'ПІ збільшення 

міжнародної конкурекюспроможності європейської системи вищої осві'ПІ є 

вирішальним напрямом у вирішенні питання глобалізацїі освіПІ. 

ЖиrnздаПІість та ефеКПІВність будь-якої цивілізації обумовлена 

привабливістю, яку їі куль'І)'ра має для інших країн. 

Європейські вищі навчмьні заклади, які дотримуюrься 

основоположних принЦІОJів, шо сформульовані в університетській хщm1 

"Мagna Charta Universitatum", яка була прийнnа у Болоньї у 1988 році, 

сприйняли виклик, у частині uю їх стосуєrься, і почали відігравати головну 

роль у побудові Зони європейської вишої осві'ПІ. Це має найвищу 

значущість, оскільки незалежність і автономія університетів дають 

упевненість у rому, що системи вищої осві'ПІ і наукових досліджень будуrь 

безупннно адаrпува'ПІСЯ JIO нових поrреб, вимог сусnільства та до 

необхідності розвmку наукових знань [І]. 
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Перехід Української вищої освіпt до нових стандартів вимагає 

кардинального перегтщу усіх аспектів забезпечення процесу навчання. Так, 

в оцінці знань і умінь, якнми овооодівають сrуденm, на nерший JUІан 

вихотпь не здаmість до їх звичайної ретрансляції, а їх акmвне 

вбудовування у схеми майбуrньої nрофесійної д.іяльності, у саму Clpyкrypy 

особистості. Такий підхід дозволяє отримаm не лише освіченого 

випускника, але й випускника компетенmого. 

Комnетеtmіість - складне особистісне уmорення, шо дозволяє 

найбільш ефекmвно і адекваmо здійснюваm освіmю діяльність, що 

забезnечує nроцес розвиn<у і СЗ.\Юj)Озвиn<у сrуденrів. Компете~m~ість -

міра включеності mодини у діяльність. Така включеність не може буm без 

сформованого в особистосrі ціннісного відношення до тієї чи іншої 

діяльності. Таким trnнoм, можна конст.nуваm, що комnете1m1ість - є 

готовність і здаrnість людини діяm у якій-небудь ra~ryзi. 

Ми не протиставляємо комnетеtmіість знанням і І або умінням. 

Лоняrгя компетенmосrі ширше, ніж понятгя знання, або уміння, воно 

включає їх у себе (хоча, зрозуміло, не Йдеться про комnетеtmіість як про 

звичайну адди1ИВну суму знання + уміння). Володіння компетенmіС'ПО 

трансформує «кульrурну» людину у сенсі носія академічних знань у 

людину «акmвну», «соціально адаптовану», яка валаипована не на 

«спілкування» у сенсі обміну інформацією, а на соціалізацію у суспільстві і 

вплив на суспі.льс-n!о з метою його зміни. 

У даний час значно зросла освіnіЯ значущість вивчення іноземних мов, 

їх професійна функція на ринку праці в цілому, що спричинило за собою 

посилення моnmації у їх вивченні. Істоmо змінився також соціокульrурннй 

коктекст вивчення іноземних мов у всіх країнах Європи, включаючи 

Україну. Завдання надання сприяння країнам Євроnи в узгодженні цілей і 

змісrу навчання іноземних мов взяла на себе міжнародна організація Рада 
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Євроnи . Факт входження України до Ради Європи визначив необхідність 

узгодження осві111іх стандартів України із загальними європейськими 

сrандартами. 

Стосовно до іноземної мови, в матеріалах Ради Євроnи розглядаєrься 

два види комnетенцій у галузі іноземної мови: загальні компетенції (General 

competences) та комунікативна мовна компетенція (Communicative language 

competence). Загальні компетенції включають: здатиїсть вчитися (aЬility to 

leam), екзистенціальну комnетеН1ИіСТЬ (existential competence), декларативні 

знання (declarative krюwledge), уміння та навички (skills and kлow-how). 

Комунікативна компетенція (Communicative language competence) 

включає: лінгвістичний комnонент (1inguistic component - lexical, 

phonological, syntactical knowledge and skil1s), соціолінгвістичний компонент 

(socio1inguistic component), прагматичний кoмnoнetrr (pragmatic component

knowledge, existencial competence and skills and know-how relating to the 

linguistic system and its socio1inguistic variation). 

у результаті багаторічної po6<Ym nід керівНИl{П!()М Ради Європи 

створені лінгводидактичні описи живих європейських мов, які виконані У 

руслі комунікативно-орієнrованого навчання іноземних мов. Впровадження 

у практику навчання іноземних мов комунікативн(К)рієнтованоrо nідходу 

було зроблено з метою збереження і збільшення балm>ї мовної та 

культурної спадщини різних народів, для інтенсивного обміну технічною та 

науковою інформацією, досяrnеннями у галузі кульrури, ідеями, робочою 

силою, для підвищення мобільності людей. Ключовим прниuиnом цього 

підходу стала орієнтація на оволодіння мовою як засобом спілкування в 

реальних жт-rєвих сиrуаціях, актуальних для сrудентів. 

Володіння студентам~-1 немовних факультетів вузів сукупніС1Ю мовнІ-Lх 

знань і навичок, комунікативних умінь обмежено в ему недостатньої 

кількості годин, які відведено на вивчення іноземної мови. Таке обмеження 
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робІПЬ необЮлним визначення рІвня володіння іноземною мовою, 

ре.левшmюго дІ1Я даних умов навчання. 

Під рівнем володіння іноземною мовою розуміють nевний С1)'nінь 

розвитку комунікативної здатності інднвіда з точки зору ефеt\""rивності 

nроцесу міжкульl)'рної взаємодії з інофонамі, тобто в nредставкихами 

іншого лінгвосоuіума. Система рівнів володіння сучасними нерідкими 

мовами розроблена, зокрема, вченими Ради Євроnи (Загальноєвроnейські 

комnетенції володіння іноземними мовами). Дана система передбачає шіСТh 

взаємопов'язаних і взаємообумовлених рівнів володіння нерідкими мовами, 

які представлені у таблиuі. 

А Елементарне володіння А І Рівень виживання (Вreakthrough) 

(Ваsіс User) 
А2 Передпороговий рівень (Waystage) 

в Самостійне вооодіння В l Пороговий рівень (Threshold) 

(Independent User) В2 Пороговий 
(Vantage) 

просунуrий рівень 

С Вільне володіння 
С l Рівень професійного володіння 
(Effective OЇ>er3tional Proficiency) 

(Proficient User) С2 Рівень досконалого володіння 
(Мastery) 

Кожен ІЗ uих рІВНІВ харшсrеризуєrься: 

- різним С1)'Пенем сформованосrі комунікаrивних умінь; харшсrером, 

С1)'nенем складності сmуацій, у яких ці уміння можуrь буrи реалізовані; 

різним С1)'пенем розВІПК)' зда'rnості адатуватнея до нових мовних 

сmуацій; 

- варіатнвніс'nо цілей і сnособів мовного спілкування, доречносnо 

використання мовних і мовлениаJих заообів; 

- різною якіе110, яка породжуєrься І сnриймаєп.ся мовним 

висловтованням з точки зору новизни, С1)'Пеня складності, обсяrу, 
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наявності та реалізації власного комунікативного наміру, мовних труднощів 

і різноманітності мовних засобів, які використовуюгься; 

- нормативнісnо мовного оформлення текС1)' в плані nравильності та 

доречності використання мовних засобів , точності інформації, що 

передаєrься або що розумієn.ся, а також відnовідності мовних засобів, які 

використовуються у конкретних сmуаціях сnілкування; 

Очевидно, що визначення кордонів між рівнями завжлн суб'єктивно. 

Спираючись на загальноєвроnейські вимоnt та враховуючи специфіку 

лінгвоосвіти у немовному вузі, ми виділяємо нЗС"І)'nні рівні : елементарний, 

проміжний, професійно-достатній. 

Дані рівні відповідають перuшм трьом рівням, які позначені Радою 

Євроnи - рівню виживання, передnороговому і пороговому рівню 

відповідно. 

Стосовно до розглянутого нами об'єКІ)', необхідно відповісти на 

питання: як і на якій основі оцінюється рівень володіння мовними уміннями 

у С1)'дентів по закінченні усього курсу навчання або на кожному окремому 

етапі навчального nроцесу. На наш погляд, він nовинен оцінюватися і через 

"функціональні" параметри: І) уміння вирішувати комунікативні завдання, 

2) галузі, теми та cmyauiї спілкування, тобто предметно-змістовну сторону 

сnілкування; З) cryrriнь лінгвістичної та прагматичної коректності та 

мекватиості рішення цих завдань. 

Таким чином, із урахуванням основних компетенцій, які виділені 

Радою Європи, аналізу критеріального аnарату, який застосовусrься у 

вітчизняній і зарубіжній теорії і практнді навчання іноземній мові, 

орієmуючись на цілі та зміст навчання іноземної мови на немовних 

факультетах вузів, ми змогли уrочниги НаС1)'Шіі критерії успішності та 

результатнвносrі процесу навчання, а також відnовідні їм показниЮІ: 
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І. Володіння nрофесійно-релеванrnими знаннями (Інформаційно

фактологічна наnовненість сnілкування відловідно до комунікативного 

завдання, яке nоставлеоо ). 

2. Володіння уміннями лінrвісrnчного оформлення сnілкування 

(Грамаrnчна правильність; адекватність вибору лексичних засобів 

(термінології, nрофесійних кліше) рішеиням комунікативних завдань). 

3. Швидкість мовної реакції (Швидкість побудови ініціативного 

висловmовання; наявкість невиправданих nауз; швидкість реакції при 

відnовіді). 
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К ВОПРОСУ ОБ АРАБСКОЙ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ 
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Арабская классическая аJПРОnонимическая модель, окончательно 

сформировавшаясJІ в позднее средневековье и ставшая основой для 

дальнейшего развІПия систем личнЬІх имен во всех арабских странах, 

nредполагает несколько составляющих в полном имени человека. В 

данном случае речь идет не об аналогах нашего имени-отчества, то 

есть сочетаннях типа Мохаммед Хассан Аббас, где Хассан -

собственное имя человека, Мохаммед - имя деда, а Аббас - имя 

отuа (обьrчно в таком порядке). В данной статье мьt поrоворим об 

имени, которое даетсJІ человеку при рождении. Зто имя может 

состоять минимум из одного и максимум из восьми злементов. Имена, 

nостроенньtе по наиболее nолной аJПРОпонимической модели, 
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встречаются у nравителей, знати, учень1х, писателей , исторических 

деятелей . Из одного или двух злементов обьtчно состоят имена 

простьtх людей. Каждь1й злемент имени имеет свое название. МЬІ 

рассмотрим имена, обозначаемьtе терминами алам и кунья, 

сохранившиеся в арабекой антроnонимической модели по сей день. 

Алам (исмалам) - nервичньtй и неотьемлемьtй компонент 

полного имени . Зто личное имя в узком смьrсле слова. Алам может 

бьrть простьrм, состоящим из одного злемента - Асад, Зайд, 

Мухаммад, Ибрахим, Хасан, или сложньrм , состоящим из двух 

злементов. Зто, как правило, теофорнь/є (т.е. содержащие имя или 

зnитет боr-а) имена с злементами «абш> + Аллах (Абдалла). Часто 

употребляются зnитетьr «ар-рахман» (милостивьtй) и «ар-рахим» 

(милосердньrй): Абдарахман, Абдарахим. 

Вторьrм обязательньrм злементом имени издревле являлась 

кунья - нечто вроде прозвища, часть имени, до сих пор сохранившаяся 

во многих арабских странах. Традиционно кунья начинается со слов 

Абу (для мужчин) и Умм (для женщин) и заканчивается именем сьrна 

или дочери. В переводе с арабекого абу означает «отец», а у.м.м -

«мать». То есть, имя Хассан Абу Карим означает «Хассан, отец 

Карима>>. Обьrчно при рождении дается сразу и алам и кунья. Древний 

смьtсл куньи состоит в вьrражении пожелания, чтобьr у человека 

родилея сьrн с зтим именем . Например, Хаят умм Зейн означает «Хаят, 

мать Зейна>> и определяет имя будущего сьша новорожденной девочки . 

Следует отметить, что кунья традиционно бьша представлена мужеким 

именем и никогда не «nредвидела>> имена будущих дочерей. 

Интересно также то, что во многих реrионах арабекого мира, в 

частности в странах Персидекого залива, алам и кунья no сей день 

составляют традиционное устойчивое сочетание и находятся в 
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