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ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ І МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ МЕІМ: СТУДЕНТСЬКИЙ  
НАУКОВИЙ ГУРТОК «ІНОЗЕМНА МОВА  
В КОНТЕКСТІ МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ» 

Європейський вектор розвитку 
освіти, обраний Україною у третьому 
тисячолітті, зумовлює врахування му-
льтилінгвізму, який, як складова про-
цесу глобалізації, є поширеним фено-
меном у сучасному соціумі. Термін 
«мультилінгвізм» означає здатність ко-
ристуватися кількома мовами в усній 
чи письмовій формі. 
Завдяки економічним, соціальним 

та історичним причинам значна кіль-
кість громадян нашої країни у повсяк-
денному житті спілкується більш, ніж 
двома мовами, водночас, серед мов 
міжнародного спілкування англійська 
та інші європейські мови є пріоритет-
ними, саме тому акцент на мовленнє-
ву, мовну, соціокультурну компетенції, 
врахування специфіки мовного прос-
тору сприяють підвищенню ефектив-
ності освітньо-виховного процесу фо-
рмування майбутнього фахівця, 
оскільки в умовах світових глобаліза-
ційних та інтеграційних процесів заго-
стрюється потреба в спеціалістах з ви-
соким рівнем знання іноземної мови. 
Особливу роль у процесі формування 
належної іншомовної компетенції 
майбутніх спеціалістів, які володіють 
іноземними мовами, є наукові пред-

метні (зокрема лінгвістичні) студент-
ські гуртки, в яких студенти поглибле-
но вивчають іноземні мови. 
Студентський предметний науковий 

гурток (СПНГ) – це організаційне 
утворення на кафедрі, учасниками 
якого є широке коло студентів факуль-
тету, що формується за напрямком 
наукової діяльності кафедри відповідно 
до затверджених тематичних планів 
роботи кафедри. Робота студентського 
предметного гуртка, як однієї з форм 
позааудиторної наукової діяльності 
студентів, спрямована на розширення 
їх наукового потенціалу й формування 
навичок науково-дослідної діяльності у 
вільний від навчання або спеціально 
наданий час.  
Вже другий рік поспіль на кафедрі 

іноземних мов і міжкультурної комуні-
кації факультету МЕіМ працює студент-
ський предметний науковий гурток 
(СПНГ) «Іноземна мова в контексті 
мультилінгвізму», який був сформований 
за напрямком наукової діяльності кафе-
дри відповідно до затверджених темати-
чних планів роботи кафедри. У листопа-
ді 2018 року відбулось організаційне 
засідання, де були затверджені плани – 
графіки роботи наукового гуртка 
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відповідно до мовних секцій. На занят-
тях гуртка, які систематично проводять-
ся 1-2 рази на місяць, студенти опра-
цьовують друковані та відео джерела, 
інтернет ресурси і готують власні презе-
нтації, повідомлення і реферати з актуа-
льних питань, виступають з ними на 
конференціях і наукових семінарах. 
Метою роботи студентського нау-

кового гуртка «Іноземна мова в кон-
тексті мультилінгвізму» є:  

- поглиблення базових умінь та на-
вичок студентів з іноземної мови, фо-
рмування інтересу до вивчення основ 
іноземної мови за професійним спря-
муванням; 

- розвиток творчого мислення, нау-
кової самостійності, підвищення внут-
рішньої організованості, свідомого від-
ношення до навчання, поглиблення й 
закріплення отриманих у процесі на-
вчання знань;  

- формування в студентів навичок
критичного мислення, як основи для 
формування компетентної, соціально 
активної особистості; 

- формування в студентів інтересу й
потреби до наукової творчості; 

- підвищення рівня наукової підго-
товки студентів. 
Завданнями студентського предме-

тного гуртка є:  
- сприяння поглибленому вивченню

навчального матеріалу відповідної дис-
ципліни;  

- сприяння формуванню в студентів
інтересу до творчості, навчання мето-
диці й способам самостійного вирі-
шення проблемних питань, вміння 
працювати у команді; 

- забезпечення активної участі сту-
дентів у проведенні конференцій, кон-
курсів на кращу роботу, семінарів;  

- допомога студентам в оволодінні ме-
тодикою й навичками проведення самос-
тійних робіт і розробки певних проблем;  

- виявлення найбільш обдарованих і
талановитих студентів, використання 
їх творчого й інтелектуального потен-
ціалу для вирішення актуальних за-
вдань підвищення ефективності навча-
льного процесу.  

Студентка 2 курсу групи МТ-201 Степанишина Ілона презентує «Top 10 countries exporting arm 
saround the world. The UK» (Топ-10 країн-експортерів зброї. Великобританія) 
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Організаційна діяльність гуртка 
включає: 

- організацію систематичних засі-
дань гуртка (з періодичністю 1-2 рази 
на місяць); 

- підготовку презентацій, наукових
доповідей, повідомлень і рефератів з ак-
туальних питань, виступ з ними на засі-
даннях студентських наукових гуртків, 
наукових семінарах і конференціях; 

- участь у конкурсах на кращі ро-
боти; 

- відвідування тематичних виставок,
проведення екскурсій з метою вивчен-
ня досвіду роботи підприємств і орга-
нізацій.  
В рамках студентського предметно-

го наукового гуртка «Іноземна мова в 
контексті мультилінгвізму», успішно 
працюють такі секції: 

- «Англійська для військових пот-
реб» (модератор секції – ст. викладач 
Маркова О.В.); 

- «Франкофонія в глобалізованому
світі» (модератор секції – ст. ви-
кладач Турчанінова В.Є.); 

- «Іспанія та іспаномовний світ. Рі-
зноманіття культур та традицій» (мо-
дератор секції – ст. викладач Алейні-
кова М.Г.); 

- «Англомовні країни в контексті
міжкультурної комунікації» (модератор 
секції – к.п.н., доцент Капустіна О.В.). 
На засіданнях секції «Англійська 

мова для військових потреб» з метою 
ознайомлення зі світовим ринком 
озброєнь та країнами-експортерами 
зброї, студенти 2 курсу спеціальності 
«Міжнародна торгівля товарами війсь-
кового та подвійного призначення» го-
тували свої презентації, в яких пред-
ставляли країни, що входять до топ-10 
експортерів зброї.  
У роботі секцій іспанської мови 

(«Іспанія та іспаномовний світ. Різно-
маніття культур та традицій»), фран-
цузької мови («Франкофонія в глобалі-
зованому світі») та секції англійської 
мови («Англомовні країни в контексті 
міжкультурної комунікації») брали 
участь студенти 3 та 4 курсів факуль-
тету МЕіМ, які вивчають другу інозем-

Учасники гуртка 
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ну мову. На засіданнях обговорюва-
лись особливості економіки, освіти, 
культури та міжкультурної комунікації 
в англомовних, франкомовних та іспа-
номовних країнах світу.  

11 березня 2019 року відбувся не-
творкінг «Іноземна мова в контексті 
мультилінгвізму» за участі студентів 3 
та 4 курсів, які вивчають іноземну мо-
ву (англійську, французьку, іспанську) 
як другу. На заході 15 студентів пред-

ставили свої презентації на такі теми: 
- Великобританія і Франція: еконо-

мічні відносини; 
- США і Мексика: двосторонні від-

носини; 
- Двосторонні зв’язки в міжнарод-

ному культурному обміні: побратимсь-
кі зв’язки; 

- Франкофонія в світі; 
- Заморські території Франції: Гвіа-

на; 
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- Франкомовні країни Європи: 
Швейцарія; 

- Іспанія та іспаномовні країни сві-
ту: Мексика, Чилі. 
Цікава і корисна інформація, твор-

ча та дружня атмосфера сприяли ус-
пішному проведенню цього заходу. 
Отже, студентський науковий гур-

ток, як одна з форм позааудиторної 
наукової діяльності наших студентів, 
сприяє систематизації мовного матері-
алу, опрацьованого під час аудиторної 
та  позааудиторної роботи студентів.  
 

Спадкоємність між аудиторною та по-
зааудиторною роботою не тільки сти-
мулює діяльність студентів за рахунок 
підвищення готовності брати участь в 
ній, а також дає можливість практич-
но застосувати знання, вміння та на-
вички, набуті при вивченні тем за на-
вчальною програмою. 

 
Матеріал підготовлено 

керівником гуртка, старшим викладачем 
кафедри іноземних мов і міжкультурної 

комунікації 
О.В. Марковою, 

керівниками секцій 
доцентом О.В. Капустіною, 

старшими викладачами М.Г. Алейніковою, 
В.Є. Турчаніновою 
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