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УДК 811.133.1’367 
Марінашвілі, Мальвіна; Удовенко, Інна 

 
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ОЗНАКИ Й ОЦІНКА 

(на матеріалі французьких адвербіальних інтенсифікаторів) 
 
Оцінка являє собою окремий випадок прояву модальності як 

більш загальної категорії і припускає значну розмаїтість суб’єктивно-
го втручання у висловлення, текст, включаючи як логічну інтерпрета-
цію, так і різні види емоційних реакцій. Інтенсифікатори є одним з 
засобів актуалізації модальності. Ця здатність інтенсифікаторів обу-
мовлена особливостями їхньої семантики, що містить оцінку.  

Інтенсифікатори в тому чи іншому аспекті на матеріалі різних 
мов (зокрема французької, англійської, української, російської тощо) 
неодноразово були предметом спеціального вивчення. Так, досліджу-
вались різні частини мови у функції інтенсифікаторів – прислівники 
та їхні функціональні еквіваленти, модальні слова, прикметники.1 
Інтенсивність розглядалась як компонент семантики слова, зокрема, 



80 

вивчалося функціонування дієслів, що містять сему інтенсивності, і 
прикметників у функції інтенсифікаторів.2 Проте аналіз французьких 
інтенсифікаторів дії з погляду реалізації ними оцінності відсутній. 

Метою даного дослідження є вивчення адвербіальних одиниць 
(прислівників та їхніх функціональних еквівалентів) із значенням оцін-
ки, що виконують у висловленні функцію придієслівних інтенсифіка-
торів. 

У лінгвістиці під оцінкою звичайно розуміється позитивне або 
негативне ставлення суб’єкта мови до того, що повідомляється, тобто 
йдеться про аксіологічну оцінку, що заснована на протиставленні 
ознак “гарний”/“поганий”, “добре”/“погано”. У структуру оцінки 
включаються такі компоненти: 1) суб’єкт оцінки; 2) предмет, який 
оцінюється; 3) характер оцінки; 4) підстава оцінки, з погляду якої 
робиться оцінка.3 Як семантичне поняття оцінка припускає ціннісний 
аспект значення мовних виразів, що може інтерпретуватися як “А 
(суб’єкт оцінки) вважає, що Б (об’єкт оцінки) гарний/поганий”.4 

У дослідженнях з проблем інтенсивності указується на безпосе-
редній зв’язок цієї категорії з явищем оцінності, що відображається як 
у значенні лексичних одиниць, що належать до класу означувальних 
слів, так і в їхньому вживанні. Взаємозв’язок інтенсивності й оціннос-
ті виявляється в тому, що, з погляду логіки, інтенсивність є різнови-
дом оцінки, оскільки оцінка може характеризуватися як у кількісно-
му, так і у якісному аспекті. При цьому встановлюються два типи 
шкал: шкала кількісної оцінки (багато/мало), або інтенсивності, і шка-
ла власне оцінки (добре/погано). Точка відліку на шкалі кількісної 
оцінки співвідноситься з нормою даної якості. Точка відліку якісної 
оцінки відповідає нейтральному ставленню мовця, який орієнтується 
на еталон, що усвідомлюється як стандартний усіма членами даного 
соціуму.5 

Насамперед, у ролі інтенсифікатора виступає загальнооцінний 
прислівник bien (прислівник mal входить у сферу деінтенсифікації,6 у 
зв’язку з чим у даній роботі він не аналізується). Семантичні відношен-
ня дієслово – прислівник добре зводяться до трьох типів: відповідність 
стереотипу, інтенсифікація і власне оцінка.7 Такі можливі відношення 
відображені в словниковій дефініції прислівника bien: 1) D’une manière 
conforme à la raison, à la justice, à la morale: agir, se conduire bien. 2) 
Indiquant le degré, l’intensité: Nous avons bien ri. 3) D’une manière 
satisfaisante: Elle danse bien.8  

Для реалізації значення прислівника bien значущим є загальнока-
тегоріальне значення дієслова, з яким воно сполучається. Bien є якіс-
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ним прислівником із значенням ‘добре’, ‘правильно’, якщо відносить-
ся до дієслова, що позначає процес, дію, для яких релевантна якісна 
характеристика (порівн. словникове значення 3). У сполученні з діє-
словом, який не може характеризуватися з боку якості, bien виражає 
інтенсивність – значення 2). 

Оцінні прислівники при дієслові в більшості випадків не є влас-
не показниками оцінки; вони, у першу чергу, орієнтовані на норму і 
показують відповідність/невідповідність дії або стану стереотипному. 
При цьому bien указує на норму, а mal – на відхилення від неї.9 

Якщо у висловленні без прислівника в ремі знаходиться дієсло-
во, то при наявності прислівника в ремі виявляється група дієслово + 
прислівник. Дієслово без прислівника повідомляє про дію: Ça marche, 
і, відповідно, альтернативою для повідомлення є відсутність даної дії, 
тобто заперечення буде відноситися до дієслова: Ça ne marche pas. У 
випадку ж, коли дієслово супроводжується прислівником, у вислов-
ленні повідомляється поряд із дією і про ознаку дії: Ça marche bien, і 
заперечення буде відноситися до прислівника, а не до дієслова: Ça ne 
marche pas bien – Справи йдуть недобре, тобто не так, як повинні були 
або так, як хотілося б. 

Залежно від семантичного типу предиката загальнооцінний при-
слівник bien може переосмислюватися, його чисто оцінне значення 
іде на другий план. Так, у сполученні з дієсловами емоційного став-
лення, стану, перцепції (зорової або слухової), інтенсиональними і 
модальними дієсловами bien виступає як інтенсифікатор, оскільки 
почуття, емоції, бажання, ментальні акти й акти сприйняття не є    
об’єктом оцінки: aimer bien qch – beaucoup, infiniment, passionnement; 
écouter bien – attentivement. 

У висловленні “Celui-là te va bien, tante Julia” (D. Pennac. Au 
bonheur des ogres) прислівник виступає як інтенсифікатор. 

При використанні інтенсифікаторів при дієслові варто врахову-
вати їхню здатність семантично відноситися не тільки до дієслова, 
тобто характеризувати не тільки дію, процес, але і результат дії. У 
першому випадку йдеться про власне інтенсифікацію, у другому – 
прислівник квантифікує об’єкт. 

При інтенсифікації дієслівне сполучення не складає єдиного 
семантичного цілого, а позначає дію з додаванням елемента, що під-
силює одну з сем дієслова або комбінацію сем. Відмінність інтенси-
фікації від указівки на норму виявляється, насамперед, у тому, що 
прислівник-інтенсифікатор у висловленні факультативний: він лише 
додає деякий зміст до семантики дієслова, але не змінює його зна-
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чення.10 Порівняй “Celui-là te va, tante Julia”, де в порівнянні з ви-
словленням, що містить інтенсифікатор, відсутній тільки афектив-
ний аспект. 

Н.Д. Арутюнова зазначає, що “за системою цінностей, що вхо-
дять у позитивну (нормативну) картину світу, велика кількість ви-
знається бажаною, а мала – небажаною: добре і багато, погано і 
мало утворюють у межах нормативної моделі дійсності майже не-
розлучні пари”.11 Проведений В.П. Мусієнко лінгвістичний експери-
мент з семантичного шкалування за методою Ч. Осгуда з метою вияв-
лення зв’язку оцінки і міри на матеріалі української і російської мов 
показав їх “солідарність”: чим вище в балах міра ознаки, тим вище 
оцінка. Результати експерименту, у якому випробувані оцінювали 
міру ознаки слів-синонімів за параметрами: пасивність/активність, 
спокій/збудження, слабкий/сильний, малий/великий, гарний/поганий, 
корисний/шкідливий, підтвердили ідею про те, що в мові “багато” 
усвідомлюється як “добре”, “мало” – як “погано”.12  

Залежно від характеру підстави оцінки, її мотивації аксіологічні 
значення подані в мові двома основними типами: загальнооцінним і 
окремооцінним.13 Перший тип реалізується прикметниками добрий і 
поганий, прислівниками добре і погано, а також їх стилістично й екс-
пресивно маркованими синонімами. У другу групу входять значення, 
що дають оцінку одному з аспектів об’єкта дійсності (речі або стан 
справ людини або події) із певної точки зору. 

Розрізняються суб’єктивний і об’єктивний аспекти значень оцін-
них слів. О.М. Вольф зазначає, що “в оцінних вираженнях суб’єктив-
не й об’єктивне нерозривно зв’язані, створюючи континуум, де та й 
інша сторона наростають/убувають обернено пропорційно одна 
одній”.14 

Раціональна оцінка у висловленні “et, à l’intérieur même de 
l’adolescence, la dix-septième année atteint un paroxysme, recompose ses 
lymphes, ses rêves, ses pensées, avec une rapidité de réaction chimique à qui 
l’air semble prêter un nouvel oxygène (H. Bazin. Au nom du fils) відносить-
ся до однієї з ознак дії – “швидкість здійснення дії, проходження процесу”. 

Розглянемо такі контексти використання інтенсифікатора avec 
rapidité, синонімічного прислівнику rapidement: 

– Mais la critique orale se fit avec une brutale rapidité (A. Maurois. 
Une carrière). 

– Les téléphones ronflaient et les rubans de papier, en se déroulant 
emplissaient le barreau, avec une incroyable rapidité, de leurs sinistres 
serpentins (A. Maurois. Nouvelles). 



83 

Оцінні прикметники brutal і incroyable додають до оцінки емо-
ційний момент, підвищуючи ступінь інтенсивності процесу. 

Розрізняють три різновиди оцінної модальності: 1) власне емоцій-
ну (що сприймається як сигнал на зразок “приємно”/“неприємно”),  
2) емотивно-оцінну (що передає схвалення або несхвалення) і 3) стиліс-
тичну (що характеризує вжиток як доречне або недоречне в даних умо-
вах мови .15 

Адвербіальні інтенсифікатори, як показує фактологічний матері-
ал, з урахуванням контексту здатні актуалізувати усі три види оцінної 
модальності: 

1) ...mais le ton qu’elle choisit pour me poser certaines questions 
sur l’existence que je menais en Europe m’agaça énormement 
(Célin. Voyage au bout de la nuit). 

2) Il s’agitait follement, le petit vieux (R. Merle. Week-end à 
Zuydcoote). 

3) ...quand le faux psy s’est mis à raconter qu’ils étaient camarades 
d’école, qu’il l’admirait vachement et tout ça, l’autre s’est 
creusé le cigare pour se demander… (D. Pennac. Au bonheur 
des ogres). 

Відзначимо, що вищезазначені різновиди оцінної модальності в 
їхній актуалізації в конкретному мовному відрізку розмежувати до-
сить важко. Так, у реченні “L’archiprêtre qui s’enrouait, fit un effort 
pour reprendre à pleine gorge: ‘Ne projicias me a facie’” (H. Bazin, Le 
bureau des mariages) інтенсифікатор à pleine gorge, який у сполучен-
ні з дієсловом s’en donner утворює стійкий вираз, що означає 
“голосити”, у ситуації, коли йдеться про похоронну процесію, пере-
дає й емоційне ставлення суб’єкта мови до події, що ним описується, і 
його емотивно-оцінне ставлення. Крім того, стилістично маркований 
інтенсифікатор сприяє створенню експресивності даного уривка текс-
ту через недоречність його вживання стосовно духовної особи, для 
характеристики його манери промови молитви. 

Між кваліфікативними і квантитативними оцінками немає не-
прохідної грані, вони можуть супроводжувати одна одну. Так, напри-
клад, пекуча ненависть – це і сильна ненависть, і невгасима, глибокий 
сум – і сильний, і “затаєний”.16 

Прислівник bien, оцінний і інтенсифікуючий, в деяких випадках 
досить важко розрізнити. Деякі критерії віднесення даного прислів-
ника до інтенсифікатора наводить Р. Мартен: “L’absence de volonté 
(Il a bien changé!), un sujet inanimé (Le vent, la pluie…), un prédicat 
négatif (Il est bien à plaindre; Je me moque bien que…) orientent vers 
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l’interprétation intensive”.17 Однак досить численними є випадки ба-
гатозначності bien: 

Il a bien mangé – “La qualité de son repas a été bonne”. 
“Il a beaucoup mangé” (Il a bien mangé, mon bébé!).18 

Експресивна характеристика може досягатися в тексті за рахунок 
паралельного використання інтенсифікаторів позитивної і негативної 
оцінки, як у випадку: 

– Seigneur Évêque, on voit bien que vous êtes prêtres! Que vous ne 
les avez jamais vus de près nos troufions! Ils cognent dur, ils boivent sec, 
mais pour ce qui est d’entendre des voix… (J. Аnouilh. L’Аlouette) 
(“солдати здорово б’ються і мертвецьки п’ють”).  

Серед виокремлених інтенсифікаторів особливе місце займають 
емоційно-підсилювальні прислівники. Вони об’єднуються загальною 
ідеєю дуже високої інтенсивності і сприймаються як емоційні визнач-
ники ступеня. У сполученнях із дієсловом вони не тільки підсилюють 
його, але і додають йому додаткові властивості, приводять до появи у 
дієслова певної емоційної оцінки. До таких інтенсифікаторів належать: 
passionnément, ardemment, éperdument, follement, terriblement тощо. Вони 
значною мірою втратили початкове лексичне значення і сприймаються 
як показники високого або крайнього ступеня інтенсивності процесу. 

Серед подібних інтенсифікаторів вирізняються прислівники, похі-
дні від прикметників негативної емоційної оцінки: furieusement, 
atrocement, terriblement тощо. У сполученнях із ними дієслово підсилює 
своє значення в зв’язку з тим, що вихідне значення прислівників сприй-
мається не безпосередньо, а виявляється у вигляді особливо сильної 
інтенсифікації: aimer (haïr) furieusement / terriblement. Загальним семан-
тичним компонентом passionnément, éperdument виступає ‘passion’, а 
прислівники follement, terriblement, incroyablement, furieusement об’єдна-
ні загальним семантичним компонентом ‘excès’, що вказує на надзви-
чайно сильний прояв почуття. При детермінації, наприклад, дієслова 
aimer цими прислівниками його семантична структура може бути пода-
на як aimer + passion, aimer + excès, що є дефініцією семантично близь-
ких йому дієслів-інтенсивів adorer, idolâtrer.  

У досліджуваному матеріалі спостерігається значна кількість 
інтенсифікаторів із негативною оцінкою, що, очевидно, закономірно, 
оскільки, як зазначається у фундаментальних працях, присвячених 
оцінці, означення поганого більш диференційовані, ніж означення 
гарного:19 

Lehmann en profite aussitôt pour me charger méchamment. Je lui 
présente ma démission en sanglotant (D. Pennac. Au bonheur des ogres). 
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Велика кількість мовних засобів вираження інтенсивності з нега-
тивною оцінкою пов’язана з тим, що засоби, наявні у мові, швидко 
“стираються” у результаті їх активного використання.20 Склад цих 
засобів поповнюється за рахунок деривації прислівників від прикмет-
ників із яскравою експресивністю і вживання самих окремооцінних 
прикметників у структурі аналітичних інтенсифікаторів: 

– Il boirait énormément, le père du marié (P. Lainé. La dentellière). 
– Elle se projeta dans l’avenir avec un élan fou, son corps vibrait 

comme un arc (R. Merle. Derrière la vitre). 
Слід зазначити також переважне використання деяких інтенсифі-

каторів у тому або іншому художньому тексті. Наприклад, у романі 
А. Лану “Le commandant Watrin” має місце повтор інтенсифікатора 
з негативним оцінним значенням odieusement: 

– Pas du tout! Tu te tortilles odieusement sur “il nous y invite tous 
les quatre”; 

– C’est le premier Allemand que je connaisse, de ma vie, moi qui viens 
de faire la guerre contre eux et il pourrait plutôt être mon ami. Beaucoup 
plus que le tanneur de chez moi qui exploite odieusement ses ouvriers; 

– C’est indispensable: dès que la pluie venait, la gadoue envahissait 
odieusement Tempelhof. 

Прагматична мета оцінок з інтенсифікацією – зробити висловлен-
ня переконливішими для співрозмовника і підсилити його перлокутив-
ний ефект – зміна емоційного стану адресата. Комунікативна мета інте-
нсифікації полягає не стільки в тому, щоб повідомити, що ознака пере-
вищує норму, скільки ввести у висловлення афективний компонент, 
підсилити в такий спосіб “емотивний” бік оцінки – відношення суб’єкт 
– об’єкт і тим самим ефективніше впливати на адресата.21 

Проведений аналіз фактологічного матеріалу дозволяє зробити 
такі висновки. 

У конкретних висловленнях інтенсифікатори реалізують усі три 
виділювані в науковій літературі різновиди оцінної модальності: вла-
сне емоційну, емотивно-оцінну і стилістичну. Як оцінні виступають, 
насамперед, прислівник bien і суцільнооформлені прислівники, похід-
ні від прикметників, що виражають позитивну або негативну оцінку. 
Разом з тим, більш експресивними в тексті виявляються роздільно-
оформлені адвербіальні інтенсифікатори, до складу яких входять 
окремоооцінні прикметники, і порівняльна конструкція із сполучни-
ком comme з огляду на їхню “нестертість”, образність, виразність.  

Інтенсифікатори підкреслюють суб’єктивність оцінки, співвідно-
сячи її з концептуальним світом мовця. Крім того, вживання інтенсифі-
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каторів при дієслові-предикаті має певну прагматичну мету: повідоми-
ти про своє ставлення до об’єкта мови, зробити враження на адресата, 
викликавши в ньому відповідні почуття, емоції, стимулювати бажану 
поведінкову реакцію, підсилити ілокутивну силу впливу на адресата. 

Подальшим розвитком дослідження може стати аналіз співвідне-
сеності з оцінкою адвербіальних деінтенсифікаторів, а також вивчен-
ня їх ролі у створенні експресивності художнього тексту у зіставленні 
з оцінними інтенсифікаторами. 
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Сидоренко С.П. 

 
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ  
МОВИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО  

СПІЛКУВАННЯ 
 
 Як показує розвиток України, молодь нашої країни повинна як-

найшвидше оволодіти декількома сучасними європейськими мовами. 
Знання мов та культури наших сусідів, Європи, до якої ми прагнемо 
інтегрувати, дає можливість налагоджувати ділові, наукові контакти. 
Для цього треба знайти нові засоби швидкого та якісного (незважаючи 
на те, що ці дві категорії досить чаcто не є сумісними) вивчення мови. 

Бажано, щоб наші молоді спеціалісти володіли трьома основни-
ми мовами: англійською, німецькою та французькою. На жаль, ще 
мало хто в Україні усвідомлює важливість знання саме французької 
мови. Мало хто знає, що французька мова є державною, або другою 
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державною, або регіональною мовою в багатьох країнах: в Європі 
нею спілкується 12 мільйонів людей, в Африці – 21, на Американсь-
ких континентах – 6, в Азії – 5. За даними Всесвітнього конгресу фран-
комовників, французька мова є рідною для понад 452 млн. осіб, до них 
треба додати ≈ 250 млн. осіб, які володіють французькою як інозем-
ною. Французькою мовою розмовляють в усіх частинах земної кулі, 
особливо в Європі. Це дуже важливо, особливо на той час, коли Євро-
па об’єднується й шукає свою власну ідентичність. Знання французь-
кої мови відкриває широкі обрії ділової, наукової, культурної діяльно-
сті. Було б шкода, якщо через усіляки упередження інтерес до фран-
цузької мови в нас залишався таким, яким він є в наш час. 

Так, дійсно, до І Світової війни французька мова була основною 
мовою міжнародного спілкування – всі офіційні документи видавали-
ся французькою мовою. І лише після укладання Версальської угоди, 
текст якої був опублікований французькою мовою, але мав офіційний 
переклад англійською, французька мова втрачає своє першорядне 
значення. США починають активно втручатися в європейські справи, 
залучати до себе найбільш талановитих людей. 

Зараз часи змінюються: відроджується інтерес до вивчення євро-
пейських мов, тому потрібно належну увагу приділяти й французькій 
мові. У Великій Британії, Німеччині, Польщі та інших країнах Євро-
пи, навіть у Сполучених Штатах, розповсюдження французької мови 
нарощує темп. 

Звичайні методи навчання іноземної мови: робота з підручни-
ком, усний та письмовий переклад, незважаючи на реальну користь, – 
у сучасних умовах недостатньо ефективні, тому виникає необхідність 
пошуку нових методів, більш рекреативних, мобілізуючих.  

Об’єктом експерименту я обрав студентів саме ІІІ-ІV курсів фа-
культету іноземної філології зі спеціальності “Англійська мова та 
література, французька мова та література”, оскільки при позитивно-
му результаті можна буде застосовувати цю методику для студентів 
усіх факультетів нашого університету, бо всі студенти без винятку 
вивчають англійську мову. Підкреслюю: додаткова методика викори-
стання сучасних технічних засобів для прискорення та поліпшення 
комунікативних навичок студентів у межах курсів “Практика усної та 
писемної мови” та “Лінгвокраїнознавство” ніяким чином не замінить 
роботи над підручником. 

Чому така роль надається саме англійській мові? Дуже просто, 
бо лексичний склад англійської та французької мов містить багато 
спільного. Студенти, які вивчають англійську мову, знаходяться у 
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стані добродія Журдена у відомій п’єсі Ж.Б. Мольєра, який не знав, 
що він розмовляє прозою. Наші студенти знають декілька тисяч анг-
лійських слів, проте не здогадуються, що 50% цих слів схожі на фран-
цузькі. Це і є вивчення французької мови через англійську. Коли сту-
денти відкривають цю “таємницю”, вони ще з більшим захопленням 
беруться до французької. 

Методологічні фактори пізнання, які склалися в шкільні роки, у 
студентів базуються на паперовому матеріалі, тобто за допомогою 
підручників. Цей фактор створив у них безумовний рефлекс, таку 
спонтанну реакцію, коли вони, тримаючи в руках підручник, посіб-
ник і т.ін., можуть знайти відповідь-зразок. Але це не дає можливості 
негайно мобілізувати свої думки іноземною мовою, і через це студен-
ти занадто довгий час не впевнені у своїх знаннях та можливостях. 
Мені здається, що через класичну шкільну практику студенти мають 
ускладнення при висловлюванні своїх думок іноземною мовою. Нам, 
викладачам кафедри сучасних мов і класичної філології, пощастило: 
протягом двох років ми мали можливість користуватися методичними 
порадами та надбанням провідних викладачів Франції: викладач ви-
щої категорії від організації ГРЕФ Жак Пус; доктор наук, почесний 
професор французьких університетів Жак Лорансан та спеціаліст з 
французької філології Жорж Ру – справжні ентузіасти новітніх медіа-
тичних технологій викладання французької мови іноземцям. Вони 
відкрили нам французький досвід користування комп’ютерами та 
Інтернетом при підготовці спеціалістів у Сіднеї.1 

Ми дуже вдячні тим викладачам, які допомагали нам започатку-
вати процес переорієнтації психології студентів на віртуальне перебу-
вання в аутентичному, безпосередньому, тобто без адаптації та спро-
щення, франкомовному середовищі. Правда, нам самотужки треба ще 
багато чого доробляти, щоб користуватися методом P. Vermersch “la 
saisie réflective d’un vécu”.2 З ними ми почали працювати з новими 
медіями,3 далі працювали альтернативно з CD-Rom4 та Internet-
сайтами: google.com та yahoo.fr і почали шукати нові дидактичні сай-
ти5 – Didier.fr nf Swarthmore University.6 За допомогою тих CD-Roms 
та сайтів почали поступово формувати власну концепцію методологі-
чного розслідування дидактичного матеріалу згідно з конкретними 
вказівками для студентів7 – записувати матеріали дослідження фран-
цузькою мовою в певній послідовності (пошук відеокадра на CD-
Rom, або сайта в мережі, або по TV5). 

Такий вид практичних занять, які можна виконувати також само-
стійно для самовдосконалення поза межами аудиторних годин, має 
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важливе значення для формування активних навичок дослідження, 
більш глибокого пізнання мови і культури та для підготовки до тема-
тичних рольових ігор. 

Потім переходимо до більш складних пізнавальних сайтів, напри-
клад, сайти про міста Франції, Версаль та Париж (метро, райони міста, 
мости, палаци, ресторани, історичні пам’ятки та інше).8 Специфічність 
мультимедіа, як показано у праці M.-J. Barbot,9 дозволяє мати доступ 
до мови активним втручанням через власну діяльність та задовольняє 
зацікавленість кожного, тому немає меж для теми досліджень. Як ві-
домо, не може бути ефективного навчання мови без наполегливої са-
мостійної роботи самого студента, але, з одного боку, нам не вистачає 
знань, умінь і навичок як студентів, так і викладачів при роботі з ком-
п’ютером, з другого боку, недосконалість обладанння (багато часу 
витрачається на усунення різних технічних недоліків). Незважаючи на 
це, кафедра сучасних мов і класичної філології планує й надалі розви-
вати цей метод, який дає можливість наближатися до реальної мовної 
ситуації. Коли через технічні недоліки ми позбавлені працювати з 
комп’ютером, переходимо до користування мережею TV5. Таке техні-
чне забезпечення, яке ми маємо, дає можливість вдосконалювати знан-
ня студентів, розробляти нові розгалуження системи навчання. 

Специфіка менталітету сучасної молоді полягає в тому, що ви-
кладач повинен поводити себе так, щоб у студентів виникло вражен-
ня, що він сам обирає тему медіативного дослідження, а не викладач; 
звичайно, це тільки враження, бо насправді викладач керує навчаль-
ним процесом, але без авторитаризму.  

Таким чином, досвід, який набула наша кафедра під час прове-
дення такого експерименту, дає можливість сформувати необхідні дії 
викладачам під час проведення практичних занять, користуючись 
технічними засобами (CD-Roms, Internet, телебачення TV5, Euronews 
та франкомовні канали, французьке радіо RFI, відео-, аудіокасети 
тощо). Практичні заняття ми проводимо в комп’ютерних класах та в 
приміщенні асоціації “Альянс Франсез” з комплектом необхідного 
електронного обладнання. 

Засоби проведення занять можемо розподілити таким чином: 
1. Пошук інформації за допомогою CD-Roms та Internet, визна-

чення тематики за бажанням студентів після колективного 
обговорення. 

2. Пошук та контакт через електронну пошту із французькомов-
ними студентами світу, які можуть надати додаткову інфор-
мацію за обраними темами. 
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3. Пошук та селекція радіо-, теленовин для розширення інфор-
мації.  

4. Запис на дискетах обраного матеріалу. 
5. Коли зошит збереження інформації, про який було зазначено 

на початку статті, повністю оброблений та матеріал обгово-
рений, кожен студент для залікового захисту або для прове-
дення рольової гри готує статтю або сценарій. Ця авторська 
робота повинна бути оформлена за допомогою комп’ютера. 

Вивчення іноземних мов викликало у Франції велику дискусію.10 
Зараз розповсюджується гасло: “Французи, станьте поліглотами”,11 
оскільки провідні діячі Франції вже давно зрозуміли, що європейці 
ХХІ століття повинні володіти декількома мовами. Зростання якості 
та доступу інформації для всіх верств населення підтримується інте-
ресами населення. Мережа інформаційних комунікацій сьогодні сприяє 
розвиткові всіх галузей країни та зв’язку між різними прошарками 
суспільства. Як підкреслює Jacques Perrianlt,12 існує абсолютний зв’я-
зок між технікою та технологією комунікації, з одного боку, та суспільс-
твом, яке їх інтерпретує, з другого. 

У галузі виховання та освіти нові технології викликають багато 
запитань щодо їх користі у процесі викладання та оцінки якості на-
вчання, з одного боку, та ролі самих викладачів у галузі інтегрування 
освітніх технологій, з іншого боку. Незаперечним є той факт, що дити-
на, яка піде до школи, не може стати справжнім спеціалістом, якщо не 
буде володіти сучасними комп’ютерними технологіями. 

Як доводить історія, винахід книгодрукування в 1440 році спри-
яв переходу усної цивілізації до письмової та викликав справжню 
революцію, яка породила безліч змін у всіх галузях суспільного жит-
тя. Так само й мультимедійні технології роблять незворотну револю-
цію у сферах матеріального виробництва та, найголовніше, в самому 
людському менталітеті. Таким чином, комп’ютеризація освіти є жит-
тєвою необхідністю, а у сфері навчання іноземних мов неможливо 
сформувати справжню європейську сумлінність, якщо ми не зможемо 
надати нашим дітям можливості спілкуватися та розуміти своїх євро-
пейських однолітків.  
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