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І.5. Психология и педагогика 
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Н.В. Зайцева 
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Постановка проблеми. Глобалізація, що є метою як переважної маси 

політичних сил світу, так і підприємств (особливо у галузі надання послуг), 

розвиває і зміцнює інтернаціональні зв’язки усіх сфер життєдіяльності людини. 

Для повноцінного становлення особистості, для покращення кар’єрних 

перспектив і розширення ділових контактів, для дружніх та особистих 

стосунків люди відчувають нагальну потребу в іншомовному спілкуванні. 

Глобалізація інформаційних потоків, збільшивши можливості для спілкування, 

тим не менш, обмежила можливість перекласти роботу перекладача на 

професіонала: високооплачуваний фахівець має демонструвати готовність 

іншомовного спілкування, а спілкування онлайн з закордонними друзями 

вимагає швидкої реакції на репліку. Тому сьогодні підготовка з іноземної мови 

висуває нові стандарти, відмінні від формулювання «читання-переклад зі 

словником», достатніх за радянських часів, коли іноземними туристами 

опікувалися гіди-перекладачі, а у штаті заводу працювало ціле перекладацьке 

бюро. І основою цих стандартів є стратегії досягнення розуміння з іншомовним 

співрозмовником, яке у свою чергу вимагає високого рівня розуміння на слух. 

… 

Висновки. Аудіювання є найбільшим каменем спотикання для студентів, 

що приходять до навчального закладу з різним рівнем мовних здібностей і 

підготовки, з різним ставленням до іноземної мови як до предмета. Тому слід 



пам’ятати про звичайну нерівність підготовки групи загалом, а також особисті 

слухові характеристики. До того ж, не слід забувати, що студент – це перш за 

все особистість, що має стати фахівцем, молода людина, що має коло своїх 

інтересів. Тому матеріали для аудіювання мають відповідати не тільки 

практичній, а й освітній, розвиваючій та виховній меті заняття, тобто бути 

цікавими, якісно озвученими, стимулюючими не лише до мовленнєвої, але й до 

творчої діяльності. 
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