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Анотація. У статті розглядаються основні і допоміжні
критерії відбору аудіотекстів для навчання майбутніх
перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної
форми навчання. Розкрито поняття аудіотексту і
валідності навчального аудіотексту. Спираючись на
результати проведеного емпіричного дослідження,
проаналізовано особливості таких жанрів, визначених
програмою для сприйняття і розуміння майбутніми
перекладачами другого року навчання: інтерв’ю, новин,
оголошень, коротких наукових текстів (уривків лекцій).
Автором представлено результати відбору англомовних
сайтів та подкастів.
Ключові слова: критерії відбору, аудіотекст, майбутні
перекладачі, заочна форма навчання, жанри, англомовні
сайти і подкасти.
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Критерии отбора аудиотекстов для обучения буду
щих переводчиков англоязычному аудированию в
условиях заочной формы обучения
Аннотация. В статье рассматриваются основные и вспо
могательные критерии отбора аудиотекстов для обуче
ния будущих переводчиков англоязычному аудированию
в условиях заочной формы обучения. Раскрыто понятие
аудиотекста и валидности учебного аудиотекста. На ос
нове результатов эмпирического исследования проана
лизированы особенности таких жанров, определенных
программой для восприятия и понимания будущими
переводчиками второго года обучения: интервью, но
востей, объявлений, коротких научных текстов (отрывков
лекций). Автором представлены результаты отбора ан
глоязычных сайтов и подкастов.
Ключевые слова: критерии отбора, аудиотекст, буду
щие переводчики, заочная форма обучения, жанры,
англоязычные сайты и подкасты.
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Abstract. Introduction. The importance of defining
appropriate audiotexts’ selection criteria for teaching
correspondence future interpreters listening comprehension
in English is significant. The link between the accurately
selected listening materials and the students’ final
comprehension of the contents of the audiotexts has been
established. The study of the basic materials for the
Translators/Interpreters’ Department for “English as First
Foreign Language” has proved that it is a challenge for the
secondyear future interpreters to select the educational
listening comprehension materials for their individual
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preparation individually. Purpose. To research and define
audiotexts’ selection criteria for teaching correspondence
future interpreters listening comprehension in English.
Methods. Empirical research, study of the scientific
publications, sites and podcasts for developing listening
comprehension skills, analysis of the topics, functions and
listening skills of the Curriculum for English language
development in universities and institutes, study of the basic
materials for the Translators/Interpreters’ Department for
“English as First Foreign Language” were used to define the
audiotexts’ selection criteria for teaching correspondence
future interpreters listening comprehension in English.
Results. The suggested criteria comprise primary and
secondary components. Among the primary components
are structural, lexical, phraseological, grammatical,
functional authenticity, compliance with the students’
English language level program requirements, and genre
correspondence. The secondary components of the
audiotexts criteria for future interpreters cover novelty and
motivation criterion, open source Internet criterion, cultural
authenticity, phonetic and acoustic peculiarities, and
reaction authenticity criterion. According to the basic
materials for the Translators/Interpreters’ Department for
“English as First Foreign Language” for future interpreters
of the second year, such genres of audiotexts as interviews,
announcements, news and lectures are predominant. In
particular, the analyzed peculiarities of the interview show
that usage of social, gender, agerelated, race, geographic,
and ethnic standards complicate the listening
comprehension process for future interpreters.
Consequently, linguistic distinctive features and phonetic
perceptive characteristics should be taken into account.
Listening to the news involves comprehending a few topics
at the same time. Standard clichйs, specific terms and
expressions, Passive Voice, infinitive and gerund clauses
characterize the news as a genre. When listening to the
announcements, the future interpreters’ attention should
be focused on the specific details, followed by the
anticipation of the further piece of the audiomessage. The
background information on the topic, individual research
done by the students is the key to the successful listening
comprehension of lectures. The ability to perceive the
audiolectures and make notes is based on the trained
memory; The most important parts of the lecture are given
at the beginning and end of the speech, which is
characterized by its logical structure, main and secondary
messages, and the conclusion. Conclusion. Scientific
research has shown that selection of audiotexts’ of different
genres, defined by the Curriculum for teaching
correspondence future interpreters, should be done with
the help of modern podcasts and specialized listening
comprehension sites.
Keywords: listening comprehension in English, genres of
audio texts, future interpreters, correspondence education.
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Постановка проблеми. Навчання майбутніх пере#
кладачів англомовного аудіювання в умовах заочної
форми навчання можливе у разі вирішення проблеми
відбору, обробки й організації навчального ауди#
тивного матеріалу. Важливість правильно визначених
критеріїв відбору навчального матеріалу пояснюється
також науково підтвердженою залежністю між до#
цільно підібраними аудіотекстами та кінцевим ре#
зультатом сприймання і розумінням почутого по#
відомлення студентами [18, с. 82].
Більшість завдань для індивідуального опрацю#
вання студентами, які навчаються на заочному від#
діленні, спрямованих на розвиток умінь аудіювання,
передбачає самостійний пошук навчального аудитив#
ного матеріалу студентами та роботу з відібраними
аудіотекстами з різних інформаційних джерел. Для
студентів другого року навчання заочної форми таке
завдання є складним і створює певні труднощі в
об’єктивній оцінці та відборі необхідних для прослухо#
вування аудіоповідомлень. Розроблені нами критерії
відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекла#
дачів англомовного аудіювання в умовах заочної фор#
ми навчання допоможуть викладачам і їхнім студен#
там правильно підбирати навчальні аудіо# та відео#
записи для формування навичок і розвитку вмінь
аудіювання, а також ефективніше здійснювати на#
вчання аудіювання та імітувати занурення у природне
англомовне середовище.
Отож, проблема відбору аудіотекстів для навчання
майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в
умовах заочної форми навчання є актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив,
що в наукових наукових роботах М. Андервуд,
Дж. Браун, І. О. Гончар, Е. Литтлджона, С. Ріксона,
О. Л. Федорової, Н. Л. Федотової, І. І. Халєєвої,
Дж. Юла та інших досліджено проблему відбору ма#
теріалів для навчання аудіювання англійською мо#
вою. Зокрема, критерії і процедура відбору різних ви#
дів аудіотекстів для навчання студентів інтенсивно
досліджуються такими науковцями, як Н. В. Базіна
[1] (визначено принципи і критерії відбору автен#
тичних відеоматеріалів для формування і розвитку
вмінь аудіовізуальної рецепції), І. А. Басова [3] (віді#
брано критерії і параметри оцінювання кінцевого
продукту реферування тексту, що звучить),
О. Ю. Бочкарьова [6] (узагальнено критерії відбору
аудитивного матеріалу для навчання майбутніх учи#
телів англійської мови), Р. І. Вікович [7] (відібрано
матеріали для навчання студентів мовних спеціаль#
ностей аудіювання англомовних теленовин), М. І. За#
болотна [10] (розроблено критерії відбору репортажів
для навчання аудіювання старшокласників в умовах
профільного навчання), Н. М. Мекеко [12] (відібрано
мовний матеріал для студентів заочної форми навчан#
ня та способи його подачі на занятті), О. В. Старо#

стенко [17] (конкретизовано критерії відбору тексто#
вого матеріалу для організації навчання аудіювання).
Мета статті полягає у розробці критеріїв відбору
аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів
англомовного аудіювання в умовах заочної форми
навчання.
Основні результати дослідження. Під “критеріями
відбору”, слідом за Н. Ф. Бориско [5], розуміємо го#
ловні ознаки, відповідно до яких відбувається якісна
і кількісна оцінка текстового матеріалу з подальшим
використанням чи невикористанням його як навчаль#
ного матеріалу. Враховуючи вимоги чинної Програми
з англійської мови для університетів й інститутів і
робочої програми дисципліни [15; 16], у межах нашого
дослідження під “критеріями відбору” розуміємо
якісні та кількісні ознаки аудіотекстів різних жанрів:
інтерв’ю, новин, оголошень, коротких текстів науко#
вого характеру, за якими визначатимемо їхню при#
датність чи непридатність для використання у на#
вчанні аудіювання майбутніх перекладачів заочної
форми навчання.
Критерії відбору аудіотекстів для навчання май#
бутніх перекладачів покликані зосередити увагу ви#
кладача на валідних аудіотекстах (термін І. О. Гончар),
тобто таких, які доцільно використовувати для на#
вчання саме аудіювання. Під валідністю навчального
аудіотексту (наш термін) ми розуміємо адекватність
аудіоповідомлення поставленим викладачем цілям
аудіювання, яких мають досягти майбутні перекла#
дачі в процесі прослуховування. Валідні для навчання
аудіотексти є автентичними, якісно записаними
аудіоповідомленнями, які відповідають рівню воло#
діння іноземною мовою студентами та ступеню на#
вчання, мають відповідні жанрові характеристики,
співвідносяться з програмною тематикою та стиму#
люють рефлексію слухачів, що особливо важливо для
студентів заочної форми навчання [8, c. 87].
Проаналізувавши доробки різних учених, ми
виокремили основні і допоміжні критерії відбору
аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів
англомовного аудіювання в умовах заочної форми
навчання. До основних критеріїв відбору аудіотекстів
для майбутніх перекладачів належать критерії:
автентичності (структурна, лексико7фразеологічна,
граматична і функціональна), відповідності програм7
ним вимогам щодо рівня володіння іноземною мовою,
жанрової співвіднесеності аудіотекстів з вимогами
робочої навчальної програми. Допоміжними критері@
ями відбору аудіотекстів для майбутніх перекладачів
у межах нашого дослідження є критерії: новизни і
мотиваційної цінності, доступності джерела в Інтер7
нет7мережі, культурологічної автентичності аудіо7
повідомлень, урахування фонетичних й акустичних
особливостей аудіотексту, реактивної автентич7
ності аудіотекстів.
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Розподіл визначених критеріїв на основні і допо#
міжні невипадковий. До основних ми віднесли ті, які
є вирішальними при відборі аудіотекстів для май#
бутніх перекладачів, недотримання яких ускладнює,
заважає чи унеможливлює процес сприйняття аудіо#
повідомлень майбутніми перекладачами заочної
форми навчання. Допоміжні критерії відбору аудіо#
текстів у межах нашого дослідження доповнюють ті
вимоги до аудіотекстів, які висуваються основними.
Розглянемо кожний із основних і допоміжних крите#
ріїв окремо. Критерій автентичності є головним серед
основних критеріїв, які ми виділили для відбору аудіо#
текстів для майбутніх перекладачів. Автентичні тексти
для аудіювання є реальними, неадаптованими продук#
тами мовленнєвої діяльності носіїв мови, запозиче#
ними з оригінальних джерел, створеними носіями мови
й не призначеними для навчальних цілей. Лише за умо#
ви збереження особливостей і характеристик оригі#
нального аудіотексту майбутні перекладачі зможуть
оцінити, наскільки важким для розуміння є для них
автентичний аудіоматеріал з певної теми і, відповідно,
працюватимуть над подоланням тих труднощів, які
ускладнюють розуміння автентичного аудіотексту.
Розвиток умінь аудіовізуальної рецепції майбутніх
перекладачів відбувається ефективно за рахунок
включення у зміст навчання майбутніх перекладачів
автентичних аудіо# та відеоматеріалів. У межах нашо#
го наукового дослідження автентичними матеріалами
є телевізійні і радіопрограми, відеофільми, вистави,
новини, репортажі тощо. Саме прослуховування
автентичного аудитивного матеріалу сприятиме надо#
луженню прогалин у професійній підготовці майбут#
ніх перекладачів з аудіювання.
Навчальний аудіотекст є автентичним дискурсом,
тобто текстом, який розглядають у аспекті подій і
який виступає компонентом взаємодії людей. Аудіо7
повідомлення, як основна одиниця організації на#
вчального матеріалу, як текст, призначений для смис#
лового сприйняття на слух і формування умінь іншо#
мовного спілкування, логічно і семантично поєднує
слова і речення в понадфразові єдності. Майбутні
перекладачі сприймають почуте аудіоповідомлення на
двох рівнях: логіко#смисловому, який передбачає вра#
хування способу викладення думок, і паралінгвіс#
тичному, зосередженому на швидкості мовлення,
інтонації мовців. Дискурсивно аудіотекст характери#
зується структурною, лексико7фразеологічною, грама7
тичною і функціональною автентичністю. Структур7
но автентичні аудіотексти характеризуються логіч#
ною, змістовою, лексико#граматичною, комунікатив#
ною та формальною цілісністю [14, c. 2]. Важливу
інформативну роль у структурно автентичних текстах
відіграє заголовок, який налаштовує студентів на сві#
доме сприймання аудіотексту, створюючи сприятливі
умови для прогнозування.
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Для майбутніх перекладачів прослуховування
аудіотекстів, яким притаманна лексико7фразеологічна
автентичність, є необхідним, що зумовлено профе#
сійною потребою студентів. Відбираючи тексти для
аудіювання, необхідно зважати на лексичне різнома#
ніття, яке реалізується за допомогою сталих виразів,
характерних для англійської мови, специфічних тер#
мінів, колоквіалізмів, жаргонізмів, сленгу, звуко#
наслідування, вигуків, заповнювачів пауз, емоційно#
оціночних прикметників, фразеологізмів, які переда#
ють національну специфіку мови, надають текстам
виразності, самобутності, експресивності. Саме про#
слуховування автентичних аудіотекстів допомагає
майбутнім перекладачам ознайомитися і вчитися
розпізнавати на слух широко вживані, проте, зазви#
чай, складні для розуміння англійські фразеологічні
звороти, прислів’я, приказки, без яких усне мовлення
втрачає свою природність. Найважливішим крите#
рієм відбору автентичної лексичної одиниці вважають
частотність виразів, слів у мові [14, c. 7].
При відборі аудіотекстів ключовою вимогою є
рівномірний розподіл нових лексичних одиниць по
всьому аудіотексту, відсутність їх концентрації в од#
ному абзаці. Аналізуючи у процесі відбору аудіотексти
з точки зору лексичної автентичності, слід зважати
на насиченість тексту омонімами, синонімами, анто#
німами, полісеміотичними структурами, велика кіль#
кість яких стане перешкодою для адекватного розу#
міння повідомлення студентами. Водночас слід уни#
кати аудіотекстів, в яких незнайома для студентів лек#
сика звучить на початку тексту, оскільки за цих умов
можливість розвитку мовної здогадки за контекстом
зводиться до мінімуму.
Граматична автентичність аудіотекстів для про#
слуховування майбутніми перекладачами передбачає
використання граматичних структур, властивих пев#
ній мові, наприклад, вживання герундіальних, інфіні#
тивних зворотів, використання заперечення, інверсії,
яка надає емоційного забарвлення висловлюванню.
Систематичне прослуховування автентичних аудіо#
текстів сприяє зниженню міжмовної інтерференції,
допомагає уникнути помилок під час аудіювання та
своєчасно здійснювати самокорекцію [14, c. 8].
Урахування лексико7фразеологічної і граматичної
автентичності при відборі навчальних аудіотекстів є
запорукою успішного розуміння змісту повідомлення
студентами. Наукові розвідки вчених доводять, що
незначна кількість незнайомих неключових лексич#
них одиниць і граматичних структур у тексті (від 2 до
5%) не заважає сприйманню інформації, проте може
вплинути на глибину розуміння тексту [9, c. 229].
Наступною складовою автентичності є функціо7
нальність, яку визначають як природність відбору
лінгвістичних засобів з метою вирішення мовленнєвої
задачі. Важливою властивістю аудіотекстів для про#
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слуховування майбутніми перекладачами є оптималь#
не використання засобів думки в певній ситуації.
Вживання недоречних слів, виразів робить сприйман#
ня усного мовлення неоднозначним для студентів. Для
професійної діяльності перекладача функціональна
автентичність відіграє важливу роль, оскільки воло#
діння знаннями лінгвістичних засобів, характерних
різним стилям мовлення, значно полегшує сприйман#
ня і розуміння мовця. Наприклад, еліптичність, вжи#
вання скорочених форм характерні для розмовного
стилю, поширеною формою якого є діалог і полілог,
розгорнутість висловлювань, послідовність викла#
дення матеріалу, насиченість термінами, власними
іменами, притаманні для наукового стилю, одним із
жанрів якого є лекція [14, c. 9#10]. Різноманітні лінг#
вістичні засоби додають мовленню виразності, емо#
ційного забарвлення та викликають інтерес у слухача.
Другим критерієм відбору аудіотекстів для майбут#
ніх перекладачів ми виділяємо критерій відповідності
програмним вимогам щодо рівня володіння іноземною
мовою. Мовний матеріал таких аудіотекстів повинен
розкривати специфічну для студентів другого року
навчання тематику, відповідати рівню B2.1 і, водно#
час, перевищувати рівень аудитивних навичок сту#
дентів заради подальшого розвитку вмінь аудіювання.
Майбутні перекладачі другого року навчання рівня
В2.1 можуть сприймати і розуміти усне мовлення, по#
роджене одним або кількома мовцями, а саме: об’ємні
висловлювання, лекції, більшість теленовин, програм
про поточні події, фільми літературною нормативною
мовою, стежити за складною аргументацією з темати#
ки “Засоби масової інформації”, “Театр”, “Медицина
і здоров’я”. Майбутні перекладачі прослуховують
аудіотексти з метою зрозуміти зміст, отримати спеці#
альну інформацію, детально зрозуміти фрагмент мов#
лення носіїв мови чи записів мовлення [15, c. 61#66].
Відібрані аудіотексти для студентів другого року на#
вчання повинні відрізнятися адекватною структурою
висловлювання, помірним вживанням ідіоматичних
висловлювань, легким фоновим шумом, при цьому
бути складними у змістовому та лінгвістичному пла#
нах, оформленими відповідно до нормативної вимови,
містити складні лінії аргументації за умови, що тема
знайома [11, c. 110#112].
Останнім основним критерієм відбору аудіотекстів
для майбутніх перекладачів, від якого залежить ус#
пішність аудіювання як виду мовленнєвої діяльності,
ми називаємо критерій жанрової співвіднесеності
аудіотекстів з вимогами робочої навчальної програми.
Відповідно до Робочих програм навчальної дисцип#
ліни “Практичний курс основної іноземної мови”
(англійська) п’яти ВНЗ України: Житомирського
державного університету імені Івана Франка, Київсь#
кого національного лінгвістичного університету,
Національного технічного університету України

“Київський політехнічний інститут”, Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна,
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, для майбутніх перекладачів другого року
навчання прослуховування аудіотекстів таких жанрів,
як інтерв’ю, новини, оголошення, короткі наукові текс7
ти (уривки лекцій), є пріоритетним. Згідно з Програ#
мою [16], тривалість аудіофрагментів, які представ#
ляють різноманітні зразки акцентів літературної ан#
глійської мови, не повинна перевищувати 3#4#х хви#
лин. Аналіз особливостей жанрів, визначених для
розуміння майбутніми перекладачами другого року
навчання, засвідчив, що інтерв’ю, як жанр, є надзви#
чайно поширеною формою викладу аудитивного
матеріалу. Інтерв’ю характеризуються використанням
різноманітних соціальних, гендерних, вікових, расо#
вих, географічних і етнічних форм мови. Сприйняття
на слух інформації, поданої в інтерв’ю, ускладню#
ється відмінністю вищезгаданих складників від стан#
дартних. Успішному сприйняттю аудіотекстів жанру
інтерв’ю передує тривалий за часом підготовчий етап,
який передбачає виконання вправ. Пропонуючи
прослуховувати автентичні тексти#інтерв’ю, важливо
враховувати мовленнєві особливості тексту, особли#
вості сприйняття іншомовного мовлення і розуміння
смислової основи тексту.
Для тексту новин притаманне охоплення одночасно
декількох тем і підтем, формальна мова яких наси#
чена стандартними кліше, термінами і виразами, при#
таманними тому чи іншому суспільству. Аудіотексти
для прослуховування майбутніми перекладачами ха#
рактеризуються використанням пасивних конструк#
цій, інвертованих речень, інфінітивних і герундіаль#
них зворотів, простих поширених та складнопідряд#
них речень з підрядними часу і місця, відсутністю на#
казового та умовного способів, домінуючим викорис#
танням Past Simple, Present Simple [7, c. 43]. Зважання
студентами на вищезазначені типові характеристики
новинних повідомлень під час аудіювання полегшує
процес сприйняття і розуміння новин.
Для майбутніх перекладачів другого року навчання
аудіювання оголошень на конкретні та абстрактні теми
полягає у вмінні вилучати необхідну інформацію з
аудіотексту (голосові повідомлення, анонси новин,
початок і кінець вистави, зустрічі чи збори, запро#
шення зайти до кабінету лікаря). Сприймаючи на
слух оголошення, мовлення яких нормативне [11, с.
110#112], майбутні перекладачі повинні з першого
разу зрозуміти і усвідомити коротке повідомлення,
насичене цифровими даними, власними назвами
тощо. Аудіотекст оголошень не повинен містити над#
лишкових слів, фраз, оскільки кожне слово оголо#
шення несе відповідне інформативне навантаження,
тому є важливим і необхідним. Для майбутніх перекла#
дачів успішне пошукове аудіювання, мета якого

43

ISSN 18178510 Іноземні мови №2/2016 (86)
почути конкретні дані, є результатом розвинутого
мовленнєвого слуху, вміння прогнозувати інформацію
аудіотексту та здійснювати швидке внутрішнє
проговорення щойно почутої інформації.
Сприймаючи на слух короткі наукові тексти
(уривки лекцій), для майбутніх перекладачів важливо
враховувати попередньо набуті знання, тобто зважати
на фонову інформацію, якою може слугувати попе#
редньо виконана домашня робота з певної теми,
самостійне дослідження теми студентами, спеціально
відібраний і опрацьований навчальний матеріал.
Слухаючи лекції/уривки лекції, майбутні перекладачі
повинні вміти фіксувати почуту інформацію в ско#
роченій, згорнутій формі. Розуміння навчальної лекції
залежить від вміння відбирати головну інформацію,
переформулювати її в згорнутому вигляді, утримувати
в пам’яті слуховий образ слова, пам’ятати початок
речення, прогнозувати чи випереджати сприйняття з
метою передбачення кінця слова, фрази чи вислов#
лювання. Інформативне навантаження навчальних
аудіолекцій повинно розподілятися з урахуванням
такого правила: найкраще сприймається інформація
на початку лекції і в кінці. Чітка логічна побудова
навчального матеріалу аудіолекції, тобто суворе роз#
межування основної, деталізуючої інформації і ви#
сновку, є необхідною вимогою до аудіотексту цього
жанру. Перехід від однієї смислової частини лекції до
іншої повинен супроводжуватися орієнтовними
сигналами лектора: риторичними запитаннями, які
сприймаються на слух легше, ніж речення, заголов#
ками підтем, словами#зв’язками, метою яких є виді#
лення фундаментальних понять. Відбираючи ауди#
тивний матеріал лекцій, слід пам’ятати про дотриман#
ня у тексті балансу надлишкової інформації, недо#
статня кількість якої ускладнює сприймання лекції
студентами, а великий її відсоток уповільнює темп
запису лекції і орієнтацію в основному і додатковому
матеріалі. Перефразовані лектором речення, які
розкривають навчальний матеріал лекції за допо#
могою різних мовленнєвих засобів, є складним мате#
ріалом для сприйняття студентами. Лекційний мате#
ріал також характеризується обмеженою, невеликою
кількістю прикладів, які точно розкривають суть
поняття, явища [19]. Звукові дослідження аудіолекцій
доводять, що низхідний тон лектора надає викладу
матеріалу категоричності та констатації, часте
вживання логічного наголосу та підйом інтонації
виділяють важливу інформацію, допомагають уник#
нути монотонності, емоційно забарвлюють подачу
лекційного матеріалу. Щодо паузації, слід відмітити,
що паузи між окремими словами є причиною менш
ефективного сприймання лекції. Натомість, варто
зважати на паузацію між синтагмами всередині речен#
ня та між основними, новими для студентів понят#
тями, таким чином підкреслюючи важливість матері#
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алу [13, c. 118]. Беручи до уваги те, що зорова опора
значно підвищує ступінь сприйняття і розуміння
лекційного матеріалу, аудіоматеріал зазначеного
жанру ми рекомендуємо підкріплювати графічними,
ілюстративними записами, що можливо здійснювати
за умов відбору відеоматеріалів. Саме тому перевага
має надаватися насамперед відеолекціям.
Розглянемо допоміжні критерії відбору аудіотекстів
для майбутніх перекладачів, першим з яких в межах
нашого дослідження є критерій новизни і мотиваційної
цінності (термін О. В. Бирюк [4]). Створюючи автен#
тичне аудіоповідомлення, автори намагаються викли#
кати природний інтерес у слухача, зацікавити реципі#
єнта новими фактами, подіями відповідно до особли#
востей та інтересів цільової аудиторії. Слідом за
І. О. Гончар, ми наголошуємо на тому, що аудитивний
матеріал, підібраний викладачем, повинен зацікавити
студентів, викликаючи бажання слухати і думати [8,
c. 88]. Водночас, особливістю сприйняття майбутніми
перекладачами кожного наступного аудіоповідом#
лення є новизна, неповторність і оригінальність. Тому
сприйняття і розуміння змісту аудіозаписів може що#
разу супроводжуватися інформаційним перенаванта#
женням, тривогою студентів не зрозуміти почуте до
кінця, невпевненістю в аудитивних навичках і вмін#
нях, мовних знаннях.
Для майбутніх перекладачів заочної форми на#
вчання важко переоцінити роль мотивації, яка часто
слугує рушійною силою в оволодінні знаннями сту#
дентами. Найкращими мотиваційними стимулами
для слухачів є цікавий контент аудіотексту, суб’єктив#
не усвідомлення того, що аудіоповідомлення зрозу#
міле, а також зв’язок навчального матеріалу для аудію#
вання з реальними життєвими ситуаціями, в яких
майбутні перекладачі ймовірно опиняться у май#
бутньому.
Під час наукових розвідок Д. Бел, Г. Кук, П. Кар#
рел, Дж. Філіпс, Р. Алтман доведено зв’язок між
фоновими знаннями студентів з певної проблематики
та успішністю сприйняття нової інформації. Отже,
досягти мотиваційної цінності можна через подачу
нової лексичної інформації на фоні вже відомої. Тому
для глибшого розуміння кожного наступного аудіо#
тексту ми рекомендуємо студентам систематично
вправлятися в аудіюванні, вчитися ефективно вико#
ристовувати інформацію раніше прослуханих пові#
домлень для встановлення зв’язків із наступним
аудіотекстом, постійно поширювати свій кругозір,
прослуховуючи аудіозаписи різної тематики, роз#
ширяти знання про навколишній світ, задовольняючи
пізнавальну потребу отримання нових знань з різних
галузей.
Виходячи з того, що застосування інноваційних
технологій сприяє мотивації мовленнєвої діяльності
майбутніх перекладачів та підвищенню їхньої

ISSN 18178510 Іноземні мови №2/2016 (86)
пізнавальної активності [18, c. 81], процедура відбору
аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів
англомовного аудіювання в умовах заочної форми
навчання включає аналіз і обґрунтований відбір
Інтернет#ресурсів для навчання аудіювання. Тому ми
виділяємо критерій доступності джерела в Інтернет7
мережі, згідно з яким навчальний аудіоматеріал для
майбутніх перекладачів перебуває у вільному доступі
в мережі Інтернет, відбирається і використовується
без порушення авторських прав на провідних Інтер#
нет#сайтах та подкастах (від. англ. iPod+broadcast).
Подкастами називають 5#10#хвилинні цифрові
записи радіо# чи телепрограм, які транслюються через
протокол RSS та легко завантажуються зі всесвітньої
мережі Інтернет. Наукові погляди іноземних дослід#
ників свідчать про те, що академічна успішність груп
студентів, які навчалися за допомогою лекцій#под#
кастів, значно вища порівняно з успішністю тих сту#
дентів, які традиційно слухали лектора в аудиторії.
Повторення студентами аудитивного матеріалу под#
кастів за допомогою пауз, тобто можливість керувати
аудіо#/відеозаписом за допомогою пауз, допомагає
студентам сприймати аудитивний матеріал дозовано,
що є передумовою усвідомленого аудіювання усного
тексту з метою наступного перекладу.
Для студентів заочної форми навчання ми виділя#
ємо такі переваги використання подкастів: загально#
доступність, можливість використання у зручний для
аудіювання час, різноманітність навчального матері#
алу, включаючи особливості використання мовлен#
нєвих кліше і автентичних зразків мовлення спікерів
з різними акцентами. До того ж, використовуючи
аудіоматеріали подкастів, які пожвавлюють навчаль#
ний процес і сприяють використанню англійської
мови у професійній діяльності, майбутні перекладачі
заочної форми навчання отримують більше можли#
востей для навчання у зручний для них час.
Серед труднощів використання подкастів, які де#
мотивують студентів, ми виділяємо обмежений доступ
до швидкісного Інтернету, великий вибір подкастів
та різноманіття аудитивного матеріалу в них, що
робить процес відбору необхідної інформації склад#
ним та неоднозначним, необхідність обов’язкової
реєстрації на певних сайтах, відсутність транскрипту
до аудіо# та відеозаписів.
Розглянемо критерій культурологічної автентич7
ності аудіоповідомлень, характерною ознакою якого
є наявність лексичних одиниць з національно#куль#
турною семантикою. Реалії побуту і світського життя,
географічні назви, назви традиційних страв, назви
захворювань, від яких страждає місцеве населення,
газет і журналів, які вони читають, одягу, який носять,
яскраво відбивають особливості культури і життя
носіїв англійської мови. Беручи до уваги те, що не
будь#яка інформація може сприйматися однозначно,

майбутні перекладачі повинні бути готовими до розу#
міння різного роду повідомлень, адекватно сприй#
маючи соціокультурні і країнознавчі знання і транс#
формуючи їх у мову перекладу. Наявність соціо#
культурної інформації, пов’язаної з рідною культурою,
додає патріотичної цінності аудіотексту, несе виховну
і освітню цінність для майбутніх перекладачів [7,
c.79]. Отже, навчання аудіювання майбутніх перекла#
дачів можливе лише за умови використання оригі#
нальних матеріалів із життя носіїв мови або створених
з урахуванням особливостей їхньої культури і мента#
літету відповідно до мовленнєвих норм.
Основою критерію урахування фонетичних й акус7
тичних особливостей аудіотексту, Р. І. Вікович [7,
c. 80], є особливості вимови та просодичних характе#
ристик мовлення, яке майбутні перекладачі сприй#
мають на слух. Особливо важливим для студентів є
розпізнавання аудіоповідомлення крізь зовнішні
звукові подразники: шум транспорту, дзвінки теле#
фону, музику, діалект, індивідуальні та гендерні особ#
ливості пред’явлення мови (чоловік, жінка, діти),
артикуляційні особливості мовців, такі як дикція,
дефекти мовлення, тембр. Відповідно до вимог
Програми [15] аудіотексти повинні бути тривалістю
не більше 3#4#х хвилин, записані носіями мови
різного тембру, представлятися в нормальному темпі,
містити природні шумові подразники і відповідати
вимогам вимови сучасної англійської мови.
Використання окличних речень, вигуків, риторич#
них підсилювальних конструкцій, оцінювальних
слів, розділових запитань тощо зумовлюють виді#
лення критерію реактивної автентичності аудіо7
текстів. Згідно з Загальноєвропейськими рекомен#
даціями з мовної освіти, для майбутніх перекладачів
у професійній діяльності необхідність визначати
настрій, тон мовця, його погляди і ставлення до пред#
мета розмови є не менш важливою, ніж вміння розу#
міти зміст інформації. Студенти розпізнаватимуть
різний характер вираженням думок мовців: спокій#
ний, збентежений, розчарований, засмучений, радіс#
ний, агресивний тощо. Відповідно, вміння адекватно
сприймати почуте емоційно#забарвлене повідом#
лення з наступним адекватним відтворенням такого
повідомлення іншою мовою, зберігаючи при цьому
характер вихідного тексту, є важливим для студентів,
які здобувають професію перекладача. Представимо
викладене у табл. 1.
Спираючись на викладене вище, ми виділяємо такі
Інтернет#сайти і подкасти, як джерела відбору ауди#
тивного матеріалу для навчання аудіювання майбутніх
перекладачів другого року навчання в умовах заочної
форми навчання. Представимо результати відбору
провідних англомовних Інтернет#сайтів та подкастів,
профілюючою діяльністю яких є навчання аудію#
вання, в табл. 2.
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Таблиця 1

Критерії відбору аудіотекстів для навчання
майбутніх перекладачів англомовного аудіювання
в умовах заочної форми навчання
Основні критерії

Допоміжні критерії

1. автентичності
а) структурної
б) лексико&фразеологічної
в) граматичної
г) функціональної
2. відповідності програмним
вимогам щодо рівня воло&
діння іноземною мовою
3. жанрової співвіднесеності
аудіотекстів з вимогами ро&
бочої навчальної програми

1. новизни і мотиваційної
цінності
2. доступності джерела в
Інтернет&мережі
3. культурологічної автентич&
ності аудіоповідомлень
4. урахування фонетичних й
акустичних особливостей
аудіотексту
5. реактивної автентичності
аудіотекстів
Таблиця 2

Критерії відбору аудіотекстів для навчання
майбутніх перекладачів англомовного аудіювання
в умовах заочної форми навчання
Назва
Інтернет-ресурсу
BBC
6
minute
English
BBC Podcasts
BBC Skillswise

Електронна адреса Інтернетресурсу
http://www.bbc.co.uk/worldservice/
learningenglish/general/sixminute/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/
en35spec&game&listening&to&voicemail
BBC Україна
h t t p : / / w w w. b b c . c o m / u k ra i n i a n /
learning_english
British Council Listen http://learnenglish.britishcouncil.org/
and Watch
en/listen&and&watch
China 232
http://www.china232.com/
CNN
http://edition.cnn.com/
Digital Trends
http://www.digitaltrends.com/
English Club
https://www.englishclub.com/
ESL pod
h t t p : / / w w w. e s l p o d . c o m / w e b s i t e /
index_new.html
Breaking News
http://breakingnewsenglish.com/multi&
English
speed&listening.html
Business English
http://www.businessenglishpod.com/
Pod
One Stop English
http://www.onestopenglish.com/
LinkEngPark
http://linkengpark.com/,
Listen to English
http://www.listen&to&english.com/
Nifter.com
http://www.nifter.com/sound_effects_
answering_machine_messages. htm
The White House
https://www.whitehouse.gov/
VOA Learning
http://learningenglish.voanews.com/
English (American
English)
YouTube
https://www.youtube.com/

Висновки і перспективи подальших розвідок. У
процесі відбору аудіотекстів для навчання майбутніх
перекладачів англомовного аудіювання в умовах
заочної форми навчання необхідно враховувати
характеристики різних жанрів аудіотекстів, визначе#
них для прослуховування майбутніми перекладачами
другого року навчання: для відбору аудіотекстів жанру
інтерв’ю зважати на соціальні, гендерні, вікові,
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расові, географічні й етнічні форми мови, мовленнєві
особливості тексту; підбираючи тексти для аудіюван#
ня новин, враховувати їхню формальну мову, грама#
тичні особливості повідомлень новинного жанру;
зважати на відсутність надлишкової інформації у
тексті оголошень; враховувати тематику і логічну
побудову лекційного матеріалу у підготовчій само#
стійній роботі майбутніх перекладачів, контролювати
наявність головної інформації на початку і в кінці
лекції, надаючи перевагу відеолекціям через наявність
паралінгвістичних і кінетичних засобів.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у
відборі навчальних текстів для навчання майбутніх
перекладачів англомовного аудіювання в умовах
заочної форми і розробці відповідної підсистеми вправ
для формування англомовної компетентності в
аудіюванні інтерв’ю, новин, оголошень, лекцій у
межах тематики, передбаченої робочою програмою.
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Отримано 04.05.2016

“When people talk, listen completely. Most people never listen.” Ernest Hemingway
“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.” Stephen R.
Covey, The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change
“There’s a lot of difference between listening and hearing.” G.K. Chesterton
“The word ‘listen’ contains the same letters as the word ‘silent’.” Alfred Brendel
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