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Andriyanova G.I., Skora N.A. Use of gaming technologies in distance 

learning at high school. 

The article investigates the introduction of distance learning at the present stage of 

modernization of Ukrainian education. Education should be based on the interests of 

students (learners), therefore, interest is a precondition for learning and its outcome. The 

active use of new information technologies expands the traditional forms of organizing 

the educational process. Actually the organization of the educational process in modern 

conditions requires the combination of different technologies, creative approach to the use 

of each of them, and also developing new learning technologies for distance education. 

Within the research, the introduction of gaming technologies to distance learning at high 

school is one of the most effective innovative methods. The activity of students is vivid, it 

lasts for a long time and affects their activity when the material is presented in the game 

form. Games have a positive influence on the formation of students' cognitive interests, 

the formation of a whole cultural view, and help to master a foreign language 

consciously. Therefore, within the framework of the study, some examples of games 

related to the teaching methods of foreign languages are presented. It is defined that the 

application of gaming technologies concentrates the student audience’s attention, 

stimulates the retention of the educational material, forms the information culture of 

students. 

Key words: distance learning, gaming technologies, information resources, 

interactive classes, innovative technologies, academic process. 
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Зіньковська О.В.  
 

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

На сьогоднішній день в умовах постійного розвитку сучасного 

світу, технологій і мов вкрай важливим фактором розвитку майбутніх 

учителів англійської мови є уміння фільтрувати і порівнювати 
інформацію, яку вони отримують з різних джерел, аналізувати її, 

виокремлювати найважливіше та найкорисніше; уміння обрати з 
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декількох джерел саме те, яке підходитиме для кожного конкретного 

випадку; швидко та ефективно проводити пошук та аналіз необхідної 

інформації серед її вкрай великої кількості на даний момент. Розвиток 

всіх перелічених умінь може забезпечити сформована лексикографічна 

компетенція в студентів-філологів. Отже, актуальність даної статті 

зумовлена необхідністю сформувати лексикографічну компетенцію в 

майбутніх вчителів англійської мови. Під час навчання студенти вкрай 

рідко працюють зі словниками в повному обсязі (частіше за все 

використовуються білінгвальні словники для перекладу незнайомих слів) 

та в результаті не отримують всієї можливої необхідної інформації. 

Безперечно, обґрунтувати та описати процес формування 

лексикографічної компетенції в межах статті не є можливим. 

Завданнями даної статті є: 1) обґрунтувати важливість формування 

лексикографічної компетенції в майбутніх учителів англійської мови; 2) 

надати практичні приклади (вправи), за допомогою яких формування 

лексикографічної компетенції відбуватиметься систематично та 

ефективно. Мета статті – представити методичні рекомендації щодо 

використання вправ, спрямованих на формування лексикографічної 

компетенції під час навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

Вивченням питання формування лексикографічної компетенції 

займалась достатньо велика кількість українських та зарубіжних 

дослідників: А. Загнітко, Б. Городецький, В. Балог, В. Морковкін, 

В. Шляхова, В. Піотровський, В. Широков, Є. Карпіловська, 

І. Самойлова, Л. Паламарчук, Л. Полюга, Л. Струганець, Л. Щерба, 

М. Пещак, О. Демська-Кульчинська, О. Стишов, С. Єрмоленко, 

Ю. Жлуктенко Я. Галас, А. Реддік (A. Reddick), Е. Д. Хірш (E. 

D. Hirshch), Дж. Грін (J. Green), М. Б. Хіннер (M. B. Hinner). 

Загалом словники поділяються на дві групи: енциклопедичні 

(пояснюють предмети, явища, події) та лінгвістичні (пояснюють 

значення слів, особливості їх використання в залежності від конкретних 

мовних ситуацій). Серед лінгвістичних словників бувають двомовні і 

одномовні, в яких слова розташовані, як у будь-якому словнику, за 

алфавітом і пояснюються за допомогою цієї ж мови [Купріянов 2008: 65-

66]. В даній статті увага приділятиметься в більшості одномовним 

словникам, тому що студенти-філологи англійської мови вже мають 

достатній рівень знань для того, щоб не просто перекладати нові слова з 

англійської на українську, але розуміти значення слова, прочитавши в 

словнику його визначення або зрозумівши з контексту.  

Сформованість лексикографічної компетенції виявляється у 

володінні основними поняттями лексикографії, обізнаність з 

найважливішими працями лексикографів, знанні різних типів словників, 

зокрема електронних, які забезпечують збереження великого обсягу 

матеріалу та мають ефективну систему пошуку; вмінні вибирати 
необхідне джерело з урахуванням його типу і жанру, вмінні здійснювати 

пошук інформації в лексикографічних джерелах, здійснювати 
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порівняльний аналіз видань, укладанні власних словників тощо 

[Надолинська 2015: 114]. Саме тому важливим моментом під час 

формування лексикографічної компетенції приділяти увагу вивченню як 

теоретичної, так і практичної лексикографії. В рамках даної статті 

більшість уваги приділяється використанню електронних словників, 

адже вони постійно оновлюються разом зі змінами в мові, мають велику 

систему пошуку, студенти завжди мають до них доступ та можуть 

носити з собою. 

Технології, що постійно розвиваються, пропонують більш зручний 

та ефективний варіант, ніж друковані словники. Кожного дня для 

лексикографів з’являються нові можливості і виклики, наприклад, нові 

пошукові та навігаційні можливості, які надаються електронними 

словниками. Нове покоління вивчаючих англійську мову все частіше не 

бажає купувати друковані варіанти словників, замість того завантажуючи 

їх з Інтернету безкоштовно [Л’ю 2016: 293]. Це дійсно є значно 

зручнішим та ефективнішим способом пошуку лексичних одиниць, ніж 

друкований еквівалент, який не є можливим постійно мати із собою, який 

не оновлюється автоматично, а перевидається і, як результат, студентам 

потрібно було б постійно придбати нові видання, адже з’являється багато 

нових слів, і також багато лексичних одиниць виходить з ужитку, а для 

майбутніх вчителів англійської мови вкрай важливим є знати про зміни в 

мові та актуальну на даний момент лексику.  

Отже, перейдемо до переліку практичних завдань для формування 

лексикографічної компетенції.  

Приклад 1. Студенти мають прочитати речення та записати 

значення виділеного фразеологізму. Можна використовувати 

електронний словник (мобільний додаток) “All English Idioms & 

Phrases”. Таку вправу можна адаптувати під матеріал, що вивчається 

студентами на даний момент та пропонувати ті фразеологізми, що 

стосуються безпосередньо теми заняття. 

1. Christin jumped on the bandwagon and got her ears pierced 

after all of her friends pierced their ears. 

Meaning of the idiom:_______________________________ 

2. Bob kept talking about how he could do a backspin, but when 

the rubber met the road all he could really do was lie on his back. 

Meaning of the idiom:_______________________________ 

3. Sally wanted to yell at Davis for leaving the toilet seat up again, 

but later she decided to let sleeping dogs lie. 

Meaning of the idiom:_______________________________ 

4. Edward wanted to join Japanese class, but with the cost of his 

cousin's dancing class, he had to put his dreams on the back burner. 

Meaning of the idiom:_______________________________ 

Приклад 2. Викладач ділить студентів на декілька невеликих груп 
та пише на дошці 5 слів, що стосуються теми заняття та їх визначення 

у довільному порядку. Студенти мають відновити правильне 
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співвідношення слів та їх визначень. Перемагає та група, що першою 

правильно знайшла відповідність. Можна використовувати електронний 

словник (мобільний додаток) “Oxford Dictionary of English: Free”. 

Drought a large grouping of wind generators or wind plants l

ocated at a site having dependable strong winds 

Pollution the outer face, outside, or exterior boundary of 

a thing; outermost or uppermost layer or area 

Windfarm the act or fact of urbanizing, 

or taking on the characteristics of a city 

Surface a period of dry weather, especially a long one that 

is injurious to crops 

Urbanizatio

n 

the introduction of harmful substances or products i

nto the environment 

 

Приклад 3. Викладач пропонує студентам перелік слів з певної 

теми (наприклад, частини тіла). Всі ці слова є іменниками. Завданням 

студентів є визначити, які з цих слів є також і дієсловами. Можна 

використовувати електронний словник (мобільний додаток) “Oxford 

Dictionary of English: Free”. Перелік слів за темами можна також 

адаптувати під тему заняття.  

Parts of the body: thumb, eye, leg, head, arm, hand, stomach, toe. 

Приклад 4. Викладач пропонує студентам список слів. Студенти 

мають визначити, які з цих слів відносяться до американського варіанту 

англійської мови, а які до британського. Розрізняти британський та 

американський варіант англійської мови є вкрай важливим для студентів-

філологів, адже між цими варіантами є суттєві розбіжності і важливо 

знати та вміти використати на практиці обидва варіанта.  

Are these words British English or American English? 

1. High school 

2. Lorry 

3. Vacation 

4. Pavement 

5. Biscuit 

6. Torch 

7. Rubber 

8. Autumn 

9. Underground 

10. Flat 

Приклад 5. Викладач дає кожному зі студентів по одному 

фразеологізму (інші студенти не знають, який фразеологізм дістався 

іншим). Завданням студентів є зрозуміти, що означає їхній фразеологізм 

та показати його без слів (жестами, рухами, мімікою) так, щоб решта 

студентів могла вгадати фразеологізм. Можна використовувати 
електронний словник (мобільний додаток) “All English Idioms & 
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Phrases”. Завдання підходить для тих занять, коли студенти вже знають 

достатню кількість фразеологізмів певної тематики та мають змогу їх 

згадати.  

Animal idioms: 

1. Busy as a bee (extremely busy). 

2. Wild goose chase (chasing something that’s very difficult (or 

impossible) to catch). 

3. Watching like a hawk (watching something very closely). 

4. Get your ducks in a row (organize things). 

5. Hold your horses (slow down). 

Отже, дані практичні завдання при систематичному застосуванні 

сприятимуть формуванню лексикографічної компетенції майбутніх 

вчителів іноземних мов. Використовуючи електронні словники, студенти 

витрачають менше часу на пошук інформації, навчаються аналізувати і 

фільтрувати її, обирати правильний словник для кожної конкретної 

потреби, та не просто перекладати лексичні одиниці рідною мовою, але й 

розуміти значення слів та пояснити їх англійською мовою. 

Перспективами дослідження вбачається розробка системи вправ та 

методичних рекомендацій щодо того, як правильно та ефективно 

включити їх в навчальний процес, адже для вивчення лексикографії 

відводиться не таку кількість часу, що потрібна для повноцінного 

формування лексикографічної компетенції майбутніх учителів 

англійської мови.  
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Зіньковська О.В. Формування лексикографічної компетенції в 
майбутніх учителів англійської мови. 

У статті розглянуто проблему формування лексикографічної 

компетенції в майбутніх учителів англійської мови. Актуальність даного 

дослідження зумовлена необхідністю сформувати лексикографічну 

компетенцію в майбутніх вчителів англійської мови. Під час навчання 

студенти вкрай рідко працюють зі словниками в повному обсязі (частіше 
за все використовуються білінгвальні словники для перекладу 

незнайомих слів) та в результаті не отримують всієї можливої необхідної 
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інформації. Студенти-філологи зі сформованою лексикографічною 

компетенцією мають здатність швидко та ефективно здійснювати пошук 

інформації, фільтрувати й аналізувати її, орієнтуються в різних видах 

словників та можуть обрати необхідне джерело для кожного конкретного 

випадку. Також у статті представлені приклади вправ для розвитку 

лексикографічної компетенції та методичні рекомендації щодо 

застосування даних завдань під час навчального процесу. Більшість 

уваги було приділено використанню електронних словників, адже вони 

значно зручніші для використання, постійно оновлюються разом зі 

змінами в мові, в результаті чого студенти завжди використовуватимуть 

сучасну актуальну лексику. 

Ключові слова: лексикографія, лексикографічна компетенція, 

словник, навчальний процес, методичні рекомендації, електронний 

словник, мобільний додаток. 

 

Зиньковская Е.В. Формирование лексикографической 
компетенции у будущих учителей английского языка. 

В статье рассмотрена проблема формирования лексикографической 

компетенции у будущих учителей английского языка. Актуальность 

данного исследования обусловлена необходимостью сформировать 

лексикографическую компетенцию у будущих учителей английского 

языка. Во время обучения студенты крайне редко работают со словарями 

в полном объеме (чаще всего используются билингвальные словари для 

перевода незнакомых слов) и в результате не получают всей возможной 

необходимой информации. Студенты-филологи со сформированной 

лексикографической компетенцией могут быстро и эффективно 

осуществлять поиск информации, фильтровать и анализировать ее, 

ориентируются в различных видах словарей и могут выбрать 

необходимый источник для каждого конкретного случая. Также в статье 

представлены примеры упражнений для развития лексикографической 

компетенции и методические рекомендации по применению данных 

задач во время учебного процесса. Большинство внимания было уделено 

использованию электронных словарей, так как они значительно удобнее 

для использования, постоянно обновляются вместе с изменениями в 

языке, в результате чего студенты всегда будут использовать 

современную актуальную лексику. 

Ключевые слова: лексикография, лексикографическая компетенция, 

словарь, учебный процесс, методические рекомендации, электронный 

словарь, мобильное приложение. 

 

Zinkovska O.V. The formation of lexicographical competence 

among the future teachers of English. 

The article deals with the problem of the formation of lexicographical 
competence among the future teachers of English. The relevance of this study 

is due to the necessity to form the lexicographical competence of future 
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teachers of English. During the educational process students rarely work with 

dictionaries systematically (more often students use bilingual dictionaries to 

translate unknown words) and as a result they do not receive all the necessary 

information. The students who are competent in lexicography can search the 

information quickly and efficiently, sort and analyze it, deal with different 

types of dictionaries and choose the necessary source for each specific case. 

Also, the article presents the examples of exercises for the development of 

lexicographical competence and methodological recommendations for the 

application of these tasks during the educational process. The biggest part of 

attention was paid to the electronic dictionaries, since they are much more 

convenient to use, constantly updated with the changes in the language, and as 

a result students will always use modern vocabulary. 

Key words: lexicography, lexicographical competence, dictionary, 

educational process, methodical recommendations, electronic dictionary, 

mobile application. 
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Морозова М.В. 
 

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ 

ОМОНІМІВ 

Англійська мова набула статусу глобального спілкування в 

сучасному полікультурному світі. Головним завданням майбутніх 

філологів є розвиток лінгвосоціальної адаптації до сучасних умов життя. 

Філолог, який виходить на рівень міжнародного спілкування, повинен 

повною мірою володіти вміннями та навичками вираження своєї думки 

англійською мовою. Для цього необхідно використовувати при вивченні 

англійської мови інтерактивні методи організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, задля спілкування майбутніми філологами іноземною мовою, 

розуміння її і вміння висловлювати свої думки. Такі методи є особливо 

актуальними при вивченні омонімів англійської мови. 

Здатність організувати конструктивну суб’єкт-суб’єктну взаємодію 

– один із значущих показників професійної компетентності викладача. 

Сучасна орієнтація освіти на формування компетенцій як готовності і 

здатності до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі вивчення 
омонімів англійської мови передбачає створення дидактичних і 

психологічних умов, у яких майбутній філолог може проявити не тільки 


