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and not to have followed the company's emergency procedures, Costa Crociere said in a statement. 
Capt Francesco Schettino is suspected of manslaughter, but denies wrongdoing.  
Tasks for independent and individual work: 
1) Read and analyze the information of the text. 
2) Search for the same type of information, using the web-sites:www.cruisejunkie.com/events.html; 
www.globalsecurity.org/.../accidents.htm; www.rjw.co.uk/.../accidents.../overseas-acci.  
3) Present the reports about an accident at sea. 
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Демиденко Н.П.  
МОРСКАЯ АНГЛИЙСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
СУДОВОЖДЕНИЯ 
Цель статьи – продемонстрировать принципы составления и некоторые виды учебных 

материалов по английскому морскому языку, предназначенные для  самостоятельной рабо-
ты студентов факультета Судовождения. Вводится понятие «терминографическое эссе» 
и предлагается образец данного вида методической разработки.  Исследование проводится 
в рамках инновационного проекта по созданию учебного комплекса по английскому морскому 
языку  для студентов-бакалавров. 

Ключевые слова: морской английский язык, терминографическое эссе, самостоятельная 
работа студентов. 
 
Демиденко Н.П. 
МОРСЬКА АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ 
НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СУДНОВОДІННЯ 
Мета статті – продемонструвати принципи складання та деякі різновиди навчальних 

матеріалів з англійської морської мови для самостійної роботи студентів факультету Суд-
новодіння. Вводиться поняття «термінографічний нарис» та пропонується  зразок даного 
виду методичної розробки. Дослідження виконується в рамках інноваційного проекту зі 
створення навчального комплексу з англійської морської мови для студентів-бакалаврів. 

Ключові слова: морська англійська мова, термінографічний нарис, самостійна робота 
студентів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК МНЕМОНІЧНИЙ ПРИЙОМ 
 

Автор описує роботу науковців КДАВТ над проектом «Розробка навчального комплексу з 
англійської мови для моряків». Одним з елементів навчального комплексу є книга ресурсних 
матеріалів у вигляді набору флеш-карток різного типу. Враховуючи особливості роботи 
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механізмів пам’яті, автор дає психолого-педагогічне обгрунтування доцільності викори-
стання флеш-карток. Докладно описана структура посібника з ресурсним матеріалом 
флеш-карток та розкриті принципи його використання. 

Ключові слова: формування продуктивної пам’яті,  синтез структурного та 
комунікативного підходів, ресурсний матеріал, посібник з флеш-картками,  інтернет-флеш-
карт  генератори. 

 
Перед викладачами англійської мови професійного спілкування постає задача навчити 

спілкуванню в професійному оточенні, а саме - на судні в міжнародному екіпажі. Тому для 
майбутніх моряків  важливе не тільки знання термінів, а й швидка реакція на інформацію та 
володіння навичками  повсякденного спілкування. 
Викладач має створити умови, що дають змогу краще засвоїти та зберегти в пам’яті знан-

ня. Допомогти в цьому можуть прийоми мнемотехніки[мнемоSніка (грец. τα µνηµονιχα) - мис-
тецтво запам'ятовування; мнемотехніка - сукупність прийомів і способів, що полегшують 
запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій]. 
Ефективним методом досягнення мовної швидкості  є використання флеш-карток. При 

правильному, методично обґрунтованому використанні вони можуть допомогти студентам з 
різними домінуючими різновидами пам’яті. Розвитку пам’яті сприяють постійні тренування. 
Регулярна й напружена робота пам’яті стає звичкою, створює умови для формування 
продуктивної пам’яті [1]. 
Отримавши слово на картці, студент сприймає його як дещо матеріальне, те, що можна 

потримати в руках, відкласти та знову до нього повернутися. Запам’ятовування йде 
підсвідомо, відбувається незалежно від того, чи була поставлена мета «запам’ятати». Вико-
ристання флеш-карток – складова структурного методу, в якому наголос робиться на повто-
рення та тренування. А складовою комунікативного підходу є парна та групова робота. Бага-
то вправ з флеш-картками можна вважати опорою для розвитку діалогічного мовлення, 
організації групових дискусій, проведення рольових ігор та ситуативного навчання. Таким 
чином, ми говоримо про синтез структурного та комунікативного підходів.  
Наш метод можна класифікувати як «аудіо-лінгвальний», він  полягає в роботі зі структу-

рами. Знати мову професійного спілкування -  це уміти користуватися структурами, напов-
нюючи їх відповідним мовним матеріалом та вимовляючи у нормальному темпі спілкування.  
В процесі оволодіння структурами мають місце такі послідовні етапи: заучування моделей 
шляхом імітації, свідомий вибір нової моделі в її протиставленні вже відомим, інтенсивне 
тренування з моделями та вільне вживання моделі.  
Рекомендовані посібники не мають використовуватись «від корки до корки». Це - тільки 

інструмент. Викладач має більш покладатися на своє володіння мовою. Кожен викладач мо-
же створювати свої набори флеш-карток. У даному посібнику для  створення флеш-карток 
були  використані аутентичні ресурси. 
Мультимедійний  підхід  до навчання англійської - це, мабуть, найкращий метод для вив-

чення мови. Візуальні ресурси допомагають мотивувати та фокусувати увагу студента. Вив-
чення  мови є складним процесом. Ми  повинні зосередитися на читанні, письмі, мовленні та 
аудіюванні. Коли англійська мова викладається  з допомогою мультимедіа, можна  зосереди-
ти увагу студентів на різних аспектах мови. Найприємніше те, що можна використовувати ці 
методи в аудіторії або студенти можуть використовувати їх вдома, самостійно. Ви дійсно 
можете створити мультимедійні програми  навчання, які б відповідали вашим потребам. 
В рамках наукового проекту  «Розробка навчального комплексу з англійської мови для 

моряків (для студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів)», керівник проекту 
Н.П.Демиденко, в КДАВТ створюється низка сучасних посібників. Одним з них є посібник з 
флеш-картками «RESOURSE BOOK FOR TEACHERS of MARITIME ENGLISH». 
Посібник є частиною комплексу навчальних матеріалів для викладання англійської мови 

на початковому етапі вивчення морської англійської мови. 
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Ресурсний матеріал придатний для копіювання та може бути використаний як на практич-
них заняттях, так і для самостійної роботи студентів. Ресурс виготовлено у формі 
«FLASHCARDS» з використанням програмного забезпечення  «FLASHMAKER» [4]. 
Флеш-картки є популярним інструментом навчання, особливо он-лайн флеш-картки, які 

дають перевірку  відповіді. Є низка інтернет-флеш-карт генераторів, які не тільки дозволя-
ють створювати картки для вивчення, але й дозволяють створювати ігри та тести, які допо-
магають активізувати запам’ятовування  необхідного матеріалу.  Кожен з цих сайтів є 
унікальним у обсязі  послуг, але служить єдиній  меті – допомогти вам [2-4]. 
Програми дають можливість виготовити флеш картки друковані, інтерактивні  та з вико-

ристанням звукового супроводу. 
Флеш картки, зібрані в посібнику, класифікуються як: 

- мовні (аналіз структури слова, словотворення, речення); 
- розмовно-тренувальні (питання-відповіді, міні-діалоги); 
- провокуючі дискусію; 
- тестові; 
- для механічного запам’ятовування  у процесі ротацій; 
- для створення позитивного настрою. 
Кожна картка має методичні поради до її використання. 
Вміле використання карток зробить заняття більш жвавим, творчим та сприятиме досяг-

ненню практичної мети. 
З досягненнями, викликаними використанням комп'ютера та Інтернету в останні роки, 

більше немає  необхідності тільки в друкованих  навчальних посібниках.  Є чудовий  спосіб 
запам'ятовувати слова, факти, імена,  дати -  флеш-картки. Студенти можуть придбати набо-
ри флеш-карток на різні теми ( не тільки з іноземних мов), а також зробити свої  власні 
флеш-картки, які включають рекомендації та погляди викладача, дані ним на лекціях( якщо у 
них є свої замітки і доступ до програми для обробки тексту). 
Практика повторення та тестування з використанням флеш-карток спрощує зусилля вик-

ладача. Ввівши практичний матеріал, викладач отримує тести з вибором варіантів для 
відповіді. А також може організувати цей фактичний матеріал для вивчення чи повторення, 
використовуючи різні типи вправ. Повторювальна практика може приймати  різноманітні 
форми. В залежності від свого власного стилю навчання студент може прочитати щось знову 
і знову або читати матеріал вголос кілька разів, може виконати вправи з перевіркою пра-
вильних відповідей або виконати тестові завдання. 
Використання флеш-карток також може мати певні недоліки, якщо використовувати їх 

методично непродумано. По-перше, студенти можуть покладатися на запам'ятовування 
тільки для того, щоб пройти тест, але насправді не зрозуміти матеріал належним чином. По-
друге, якщо навчання стає занадто передбачуваним, студенти не можуть отримати чітке уяв-
лення про навички, які вони повинні освоїти. Вони можуть  просто запам'ятовувати матеріал, 
що може викликати проблеми для них пізніше, коли постане завдання  виконати більш 
складні задачі. Мнемоніка не вдосконалює пам'ять, вона тільки полегшує запам'ятовування, 
та й то лише в окремих випадках (там, де придумані штучні асоціації закріплюються при 
запам'ятовуванні легко й швидко). У багатьох же випадках вона може наробити прямої шко-
ди, оскільки підмінює осмислене (логічне) запам'ятовування механічним завчанням [5]. Вра-
ховуючи всі переваги використання флеш-карток та передбачаючи всі можливі недоліки цьо-
го методу навчання, ми рекомендуємо дотримуватись таких принципів їх використання: 
1. Підбираючи тематичну флеш-картку, слід уважно вивчити методичні рекомендації щодо її 
використання та виконувати їх. Усвідомлюйте мету, якої намагаєтесь досягти. 
2. Не використовуйте для кожного заняття однотипні флеш-картки. Мабуть, найвідоміший 
спосіб використання флеш-картки - її механічне запам'ятовування. Але одноманітність зни-
зить інтерес та продуктивність механічного запам’ятовування. 
3. Не затягувайте час роботи з флеш-картками (5-15 хвилин). 
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4. Спонтанна та імпровізована практика сприяє розвитку розумової діяльності студента та 
вчить його справлятися з непередбаченими ситуаціями. 
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Тырон Е.Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЭШ-КАРТОЧЕК КАК МНЕМОНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 
Автор описывает работу научных сотрудников  КГАВТ над проектом «Разработка 

учебного комплекса по английскому языку для моряков». Одним из элементов учебного ком-
плекса является книга ресурсных материалов, которая  представляет собой набор флэш-
карточек  разного типа. Учитывая особенности работы механизмов памяти, автор дает 
психолого-педагогическое обоснование целесообразности использования флэш-карточек. 
Подробно описана структура пособия ресурсных материалов в форме флэш-карточек и 

раскрыты принципы их использования. 
Ключевые слова: формирование продуктивной памяти, синтез структурного и коммуни-

кативного подходов, ресурсный материал, пособие с флэш-карточками, интернет-флэш-
карт генераторы. 

 
Olena Tyron 
USING FLASH CARDS AS A MNEMONIC DEVICE 

The author describes the work of researchers of the Kiev State Maritime Academy on the project 
«Creating the set of English language teaching material for the sailors». One of its elements  is the 
book of resource material, which is a set of flash- cards of various types. Having given the charac-
teristics of the mechanisms of memory, the author provides psychological and educational rationale 
for the use of flash cards. 

Detailed structure of the resource book with material in the form of flash- cards and their advan-
tages are described and  the principles of  the Resource Book usage  are given. 

Keywords: building productive memory, the synthesis of structural and communicative ap-
proaches, resource material, book of flash- cards, online flash cards generators.   


